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க.அேயாத்திதாஸப் பண்டிதர் சிந்தைனகள்

ெதாகுத இரண்டு

இந்த ரர் ேதச சரித்த ரம்

ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் ேநாக்கல் தமிழில் எழுதப்பட்டமுதல்வரலாறு

…

மின்னாக்கம்

த. கார்த்த ேகயன்

பத ப்புைர

அண்ணல் அம்ேபத்கர், ெபளத்தத்தன் முக்கயத்துவத்ைத உணர்வதற்கு

காரணியாக இருந்தவரான அேயாத்த தாஸப் பண்டிதர் ேகாைவ

மாவட்டத்தல் 1845ஆம்ஆண்டுேமமாதம்இருபதாம் ேதத ப றந்தார். அவரது

இயற்ெபயர் காத்தவராயன். ச த்த மருத்துவத்தல் ேதர்ச்ச ெபற்ற பன்னர்

தனதுகுருவானஅேயாத்த தாஸ்கவ ராஜபண்டிதரின்ெபயைரேயதனக்கும்

சூட்டிக்ெகாண்டார்.
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தமிழில் மிகுந்த புலைம ெகாண்டிருந்த பண்டிதர், பாலி, சமஸ்கருதம்,

ஆங்கலம்முதலானெமாழிகளிலும் ேதர்ச்ச ெபற்றுவளங்கனார்.

1870 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 19-ந் ேதத “ஒரு ைபசா தமிழன்” என்ற

வாரப்பத்த ரிைகைய அவர் துவக்கனார். அேயாத்த தாஸப் பண்டிதரால்

உருவாக்கப்பட்ட சாக்கய ெபளத்தர்கள் சங்கம் தமிழ் சமுதாயத்தன் சமூக

அரச யல் ேபாக்ைகேயமாற்றயைமத்தது.

தமிழ் இலக்கயங்கைளப்பற்றயும், ச த்த மருத்துவம் குறத்தும்

அயராது எழுத வந்த பண்டிதர் அரிய தமிழ் நூல்கைள பத ப்ப த்தும்,

தமிழ் இலக்கயங்களுக்கு குற ப்பாக வள்ளுவர், ஒளைவயார் ஆக ேயார்

பைடப்புகளுக்கு ெபளத்த மார்க்கத்தன் ேகாணத்தலிருந்து புதய

வளக்கங்கைளஎழுதயும்ஒருமறுமலர்ச்சையஉண்டாக்கனார்.

தமிழில் அதுவைரயலும் புறக்கணிக்கப்பட்டிருந்த பைடப்புகள்

பல அவரால் புதுவளக்கமும். கவனிப்பும் ெபற்றன. இருபதுக்கும்

ேமற்பட்ட நூல்கைள இயற்றய அேயாத்த தாஸப் பண்டிதர் கல்வயாளராக,

பைடப்பாளியாக, பத்த ரிைக ஆச ரியராக பல தளங்களில் பங்களிப்பு

ெசய்தவர்.

தந்ைத ெபரியாருக்கும், அண்ணல் அம்ேபத்கருக்கும் ச ந்தைனயல்,

நைடமுைறயல் முன்ேனாடியாகத் த கழ்ந்த அேயாத்த தாஸப் பண்டிதரின்

முக்கயத்துவத்ைத இன்று வைர தமிழுலகம் அறயவல்ைல. அவரது

பைடப்புகள் இந்தத் தைல முைறயனருக்கு எடாமல் ேபானதும் அதற்ெகாரு

காரணம், அந்தக் குைறைய நீக்க டும் ேநாக்கல் அவரது பைடப்புகளில்

கைடப்பதைனத்ைதயும் ெதாகுத்துத்தர த ட்டமிட்டு முதலில் புத்தரது

ஆத ேவதம் எனும் நூல் அம்ேபத்கர் ப றந்த நாளான ஏப்ரல் 14-ந் ேதத (1999)

ெவளிய டப்பட்டது. அடுத்து அேயாத்த தாஸப் பண்டிதரின் ப றந்த நாளான

இன்று (ேம, 20) இரு ெதாகுத களாக அவரது பைடப்புகள் சலவற்ைறத்

ெதாகுத்து ெவளியடுக ேறாம். ேமலும் இரண்டு ெதாகுத கள் சல நாட்களில்

ெவளிவரவுள்ளன.

இரண்டாவது ெதாகுதயான இதல் ஶ்ரீ அம்பைகயம்மன் எனப்
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பண்டிதரால் குற க்கப்படும் ஒளைவயன் மூன்று நூல்களுக்கு -

ஆத்த ச்சுவடி, குன்ைற ேவந்தன், ெவற்றஞானம் - அேயாத்த தாஸப்

பண்டிதர் உைரெயழுதயுள்ளார். தமிழ் அறவுலகம் அற ந்த ராத

ேகாணத்தல் ெபௗத்தெநற நன்று ஒளைவயன் நூல்கைளப் பண்டிதர்

வளக்குகறார். இவற்றுடன் கூடேவ அம்பைகயம்மன் எனப்படும்

ஒளைவயன் வரலாற்ைறயும் அவர் இயற்றயுள்ளார். அைதயும் இத்துடன்

இைணத்துெவளியடுகன்ேறாம்.

தமிழில் ஒளைவெயன்ற ெபயரில் கைடக்கும் பாடல்கள் யாவும்

ஒருவரால் பாடப்பட்டைவயல்ல. ஒளைவெயன்ற ெபயரில் நான்குக்கும்

ேமற்பட்டவர்கள்இருந்துள்ளனர் என்றுஅறயமுடிகறது.

சங்கப்பாடல்களில் அகம், புறம் இரண்டு மாகச் ேசர்த்து 59

பாடல்கள் ஒளைவெயன்ற ெபயரில் காணப்படுகன்றன. சங்ககாலம்

தவ ர்த்து பத்தாம் நூற்றாண்டிலும், பத்தாம் நூற்றாண்டிலிருந்து

12-ஆம் நூற்றாண்டுக்கைடயல் ேசாழர்காலத்தலும், 14, 15-ஆம்

நூற்றாண்டுகளிலும் ஒளைவெயன்ற ெபயர் ெகாண்ட புலவர்கள்

வாழ்ந்தருக்கக் கூடுெமன இலக்கய ஆதாரங்கைளக் ெகாண்டு கணிக்க

முடிக றது. இதுதவ ர ேவறு இருவரும் இருந்துள்ளனர். ச த்தேயாகம்,

அறெநற முதலியவற்றல் ஈடுபாடு ெகாண்டு பாடல்கள் இயற்றயவர்கள்

இவர்கேளயாவர்.

சங்கப் பாடல்கைள இயற்றய ஒளைவயன் காலமாக க .ப 150 - 300

வைரயலான பகுதையக் குற ப்ப டலாம். இவர் வறலியர் குலத்ைதச்

ேசர்ந்தவெரனவும் மன்னன் அதக மான் ெநடுமான் அஞ்சயுடன்

நட்பாயருந்து அரிய ெநல்லிக் கனிையப் ெபற்றவர் இவேரெயனவும்

ெதரிக றது. அகநானூறு, புறநானூறு, குறுந்ெதாைக, நற்றைண ஆகய

நூல்களில்இவரதுபாடல்கைளக்காணலாம்.

க .ப . ஒன்பது பத்தாம் நூற்றாண்டுகளில் வாழ்ந்த ஒளைவயன்

பாடல்கள் பல ஸ்தல புராணங்களில் காணப் படுகன்றன. மு.

அருணாச்சலத்தன் “தமிழ் இலக்கய வரலாறு” மூலமாய் அறயவரும்

ெசய்த கைளக் ெகாண்டு ேநாக்கும் ேபாது பாரிமகளிரான அங்கைவ,
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சங்கைவையப் பாதுகாத்தவெரனத்ெதரிக றது.

க .ப . பத்து, பன்னிெரண்டாம் நூற்றாண்டில் ேசாழர் காலத்தல்

அறயப்பட்ட ஒளைவ முதலாம் குேலாத்துங்கள் காலத்தல் (1071-1192)

வாழ்ந்தருக்கலாெமனத் ெதரிக றது. ஆத்த ச்சூடி, ெகான்ைற ேவந்தன்,

மூதுைர, நல்வழி முதலான நூல்கைள இயற்றயவர் இதுேவெயன

அறயமுடிகறது. நல்வழியல் தருமூலர் மற்றும் சல ைசவப் புலவர்கள்

குறத்த குற ப்புகள் வருவதால் இது க .ப . 9 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முன்

இருக்கவாய்ப்பல்ைலெயனஆய்வாளர்கள்கருதுகன்றனர்.

ெகான்ைற ேவந்தன், யாப்பருங்கலத்துடன் இைணயான காலத்தல் (12-

ஆம்நூற்றாண்டு)ைவத்துப் பார்க்கப்படுக றது.

இந்த ஒளைவயன் பாடல்கேள ஐேராப்ப ய ெமாழிகளில்

ெமாழிெபயர்க்கப்பட்டமுதல்தமிழ்ப் பாடல்களாகும். (1708).

மத்த ய காலத்தல் வாழ்ந்தவரும், ச த்தம் ேயாகம் ஆகயவற்றல்

ஈடுபாடு ெகாண்டிருந்தவருமான ஒளைவயன் காலம் 14-ஆம் நூற்றாண்டின்

நடுப்பகுதயாக இருக்கலாம். ஒளைவக் குறள் அல்லது ஞானக்குறள்,

வ நாயகர்அகவல்ஆகயைவஇவர் பைடத்தைவ.

ஒளைவையப் பற்ற ப் பல்ேவறு கைதகள் வழங்கவருகன்றன.

தருவள்ளுவரின் சேகாதரிெயன்றும், உைறயூருக்கருகல் ப றந்து தனது

அன்ைனயால் ைகவ டப்பட்டு பாணன் ஒருவனால் கண்ெடடுக்கப்பட்டு

வளர்க்கப்பட்டவெரன்றும்; தருமணம் ெசய்து ெகாள்ளாமல்

கன்னியாக 240 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவெரன்றும்; கம்பன், புகேழந்த ,

ஒட்டக்கூத்தன் ஆக ேயாரது சமகாலத்தவெரன்றும்; கூழுக்குப் பாடியதால்

கூழுக்கவ்ைவெயனஅைழக்கப்பட்டவெரன்றும் (ெபருந்ெதாைக)பலவாறான

கைதகள்உள்ளன.

முருகனும், வ நாயகனும் ஒளைவைய வண்ணுலகுக்கு கூட்டிச்

ெசன்றதாகவும்ஒருகைதஉள்ளது.

இவ்வாறு பலவாறாகவும் ேபசப்படுகன்ற ஒளைவயன் வரலாற்றைன

அேயாத்த தாஸப் பண்டிதர் அவர்கள் தனது ேநாக்கல் கட்டைமத்துள்ளார்.
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பல்ேவறுஇலக்கயஆதாரங் கைளக் ெகாண்டுபண்டிதர் ெதாகுத்துைரக்கும்

வரலாறு முக்கயத்துவம் வாய்ந்ததாகும். சமீபகாலங்களாய் ந கழ்ந்துவரும்

அகழ்வாராய்ச்ச கள், இந்த நூற்றாண்டில் கைடத்துள்ள கல்ெவட்டுகள்,

ெசப்ேபடுகள், ஓைலச் சுவடிகளின் துைண ெகாண்டு பார்க்கும் ேபாது

தமிழ் மண்ணில் இருந்த ெபௗத்தத் தன் ெசல்வாக்கு ெமன்ேமலும் ெதளிவு

ெபற்று வருகறது. அவ்வதத்தல் பண்டிதரின் இந்த வரலாறும் முக்கயமான

தாக றது.

புகழ் ெபற்ற தமிழ் ஆய்வாளர் காமில் ஸ்வலபல் ெதாகுத்துள்ள தமிழ்

இலக்கய அகராத யல் (Lexicon of Tamil Literature - Kamil V.Zvelebil, E.J.

Brill - New York, 1995) ஒளைவையப் பற்றய குற ப்பல் அேயாத்த தாஸப்

பண்டிதரின் ஆய்வு பற்றய ெசய்த இடம் ெபறவல்ைல. ஸ்வலபல் ேபான்ற

ஆய்வாளர்களும் அறயமுடியாத அளவுக்கு அேயாத்த தாஸப் பண்டிதரின்

பைடப்புகள் இருட்டடிப்புக்கு ஆளாகயுள்ளன. அறவுத் தளத்தலும், அரச யல்

தளத்தலும்அவரதுச ந்தைனகைளப்புறக்கணிக்கமுடியாதைவகளாகஇடம்

ெபறச்ெசய் வதற்கு இந்தத் ெதாகுப்பு முயற்ச உதவுெமனில் அதுேவ எமக்கு

அளவல்லா மக ழ்ச்ச .

இந்தவைளச்சலின்பலன்ெவகுமக்களுக்குஉரித்தா கட்டும்

20.5.1999. தலித் சாக த்யஅகாடமி, ெசன்ைன.
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1. ஸ்ரீ அம்பிைகயம்மன் அருளிய திரிவாசகம்

ஸ்ரீ அம்பிைகயம்மன் அருளிய திரிவாசகம் அ.

முதல் வாசகம் -ஆத்திச்சுவடி

ஶ்ரீபுத்தாய நம

ெதன்னிந்த ரர் ேதச புத்ததர்ம சாக்ஷயக்காரர்களில்ஒருவளாகய

பாரதமாதா, ஞானத்தாய்,ஔைவயார் என்னும்ஶ்ரீஅம்பைகயம்மன்

அருளிய

த ரி வா ச க ம்

(ஆத்த ச்சுவடி, குன்ைறேவந்தன், ெவற்றஞானம்)

ஶ்ரீமத். க. அேயாத்த தாஸ்பண்டிதர்உைர

தருவாளர். M. குப்புசாமி ஜமதார்அவர்களின்

உதவையக்ெகாண்டு, ெதன்னிந்த யெபளத்த சங்கங்களின்

ேகாலார் ேகால்ட் பீல்ட் சாம்ப யன் ரீப்

ஶ்ரீச த்தார்த்தா புத்தக சாைலயாரால்

பத த்துப ரசுரிக்கப்ெபற்றது

1927

முன்னுைர

இந்த ரர் ேதசத்துள் குடி புகுந்த தந்த ரிகளாகய பார்ப்பார்கள்

மாறுபடுத்தய பல கைதகளுள் இந்த ஒளைவயார் கைதயுெமான்றாகும்.

அதாவது, அம்பைகயம்மன் (1) இளங்கன்னிகா ஸ்த ரியா
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யருந்தைதக்ெகாண்டு, அத கமாெனடுமான் வஞ்செயன்றும்,

அத கமாெனன்றும், அத கெனன்றும் ெபயர் ெபற்ற வஞ்ச நகர் வள்ளல்

எல்ைலயலிருந்த கருெநல்லிக் கனிைய ேமற்கூறு மரசனிடம் இரந்துண்டு

அக்கனியால் தன் வயதனுமுதயவளாய வளங்க ஒளைவயாெரன்ற ெபயர்

ெபற்றனெளன்றும், (2) ெதன்பழனி மைலபுரத்தரசாக ய சுப்ரமணியனிடம்

ஜம்புகனி ேகட்டு அவமானமைடந்தனெளன்றும், (3) ெதான்ைமயலா

ெதன்மதுைர தமிழ் சங்க மமிழ்ந்தடங்க ெவன்றாெளன்றும், (4) ெபாய்யுறு

கம்பன் ெமய்யுரு நடுங்க ப் ேபாற்ற வாத ட்டாெளன்றும், (5) ஆரியர்களாகய

ப ரம்மருத்ர வ ட்டுணு எனும் மூன்று பார்ப்பார்களுைடய மைனவமார்கள்

அவதாரேம ஒளைவயா ெரன்றும், (6) இந்து மத பகவன் என்னும்

பார்ப்பானாகய பாரசீகேதசத்தானும் இந்தயா ேதச ஆத என்னும்

பைறச்ச யும் ெசய்த வ பசாரத்தால் அவ்ைவயார் ப றந்தாெளன்றும்

பறந்து தனது தாய்க்கு ஆறுதல் கூறனதாகவும், (7) ஆத நாடக

ெமன்ெறாரு கூத்தாடி பைறயைர யழிவு ெசய்தும் (8) சகல வஞ்ஞான

கைதகளிலும் ஒளைவயாெரனுேமார் க ழவ யருந்தாள் அவளால் பல நன்று

வைளந்தெதன்றும், (9) ஒளைவயா ெரனுேமார் பைறச்ச கூழமுத ரந்து

கவ பாடும் வாணியாயருந்தா ெளன்றும், புகழ்ந்து மிகழ்ந்தும் வைரந்து

ைவத்த கைதகள் யாவும், பார்ப்பார்கள் ெபௗத்தர்கைள யழிக்க இவ்வதம்

மாறுபடுத்தய தாகும். இக்காரண காரியங்க ளற ந்ெதாழுகா தமிழர்கள்

வாதவூரார் ெபயரிேலேய பத த்துளவருத்தத்ெதாைகக்குதருவாசகெமன்று

நம்ப ேமாசம் ேபாய்வ ட்டார்கள். இத்தருவாசகம் எனும் ெபயர் நந்ேதய

இலக்கயமுைறக்கு மாறுபட்ட ெதன்றும், அம்பைகயம்மனருளியேத

யதார்த்த த ரிவாசகெமன்றும், இவ்வம்மேன நாம் வணங்கும் பூமிேதவயும்,

வாெனாளியுமாகுவாள்என்றனிேயனுமிதனாலறவார்களாக.

ஶ்ரீ. ச பு.சா.

முகவுைர

பூர்வகாலத் ெதன்பரத ேதசத்தல் புந்நாட்ைட யரசு நடாத்த வாழ்ந்த

சுந்த ரவாகு அரசன் ெபரும் ேபறாக வந்துத த்து ெபதும்ைப வயதல் புத்த
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சுவாமியன் தருவுருவத்ைத ச ரந்தாங்க , சங்கஞ் சார்ந்து உலேகார்க்

கருண்ெமாழியருளி, உலக நாயக , ேதவமாதா, ஆண்டாள், சரஸ்வத ,

உைமயவள், தருெசல்வ , பாரதமாதா, ஒளைவ ப ராட்டி என்று பல ெபயர்

ெபற்ற அம்பைகயம்மன் உமளநகர் சங்க ேவம்புமரத்தடியலமர்ந்து அக்கால

கல்வ லக்ஷணப்படி சறுவர்க்கு இந்த ரர் தர்மத்ைத எளிய நைடயல்

உய ர் ெமய்வர்க்க மாைல ேபால் முதல் வாசகம் நூற்றெயட்டு ெநற களும்

அைவகட்கு காப்பாக கடவுள் வாழ்த்து, ஆத்த ச் சுவட்டில் அமர்ந்த ேதவைன

ஏற்ற ேயற்ற ெதாழுேவாமி யாேம” என்றும் வைரந்தனர். இவ்வாழ்த்தன்

முதலடியலுள்ள பதங்கேள இக்காலத்த லிந்நூலுக்கு ” ஆத்த ச்சுவடி”

என்று ெபயர் வளங்க வருகன்றது. ைசவர்கள் இம்முதல் வாசகத்ைத

தங்களுைடய தாக்க க்ெகாள்ள “ஆத்தசூடி யமர்ந்த ேதவைன ேயத்த ேயத்த

ெதாழுேவாமியாேம என்றும், ஆத்த மலர்மாைல யணிந்த ேபேயாடாடி மகன்

யாைனமுகைனத் ெதாழுேவாம் என்று வ ரிவுைர ெயழுதயும் ப ரசுரித்து

வ ட்டார்கள். இந்நூலுள்”இணக்க மற ந்தணங்கு,” “ைவகைற துயெலழு”

“எண்ெணழுத்தகேழல்” “ஓதுவெதாழிேயல்”என்றவாசகங்களில்எதுைகயும்

ேமாைனயும் ெபாருந்த யருக்கன்றன இன்னுமற்ற வாசகங்களில்

ெபாருந்தயும்ெபாருந்தாமலுமிருக்கன்றன.

இரண்டாம் வாசகம் : இது ெதாண்ணூற்ெறாரு ெநற களும்,

இைவகளுக்கு இந்த ரன் வணக்கம், “குன்ைற ேவந்தன் ெசல்வனடியைண

ெயன்று ேமத்த த் ெதாழுேவாமி யாேம” என்றும் முதல் வாசகம் ேபால்

வர்க்கமாைலயாகவும் எதுைகப் ெபாருந்த அகவலடிெயன நைனக்க

வைரந்தருக்கன்றனர். இக்காலத்த லிந்நூற் காப்பாக ய கடவுள்

வாழ்த்தலுள்ள முதலடி சீர்களால் ’ ’குன்ைற ேவந்தன்” எனவழங்கும், இந்த

இரண்டாம் வாசகத்ைத ைசவர்கள் அபகரித்துக்ெகாள்ள, “ெகான்ைற

ேவந்தன் ெசல்வனடி யைண ெயன்று ேமத்த த் ெதாழுேவாமியாேம”

என்றும், ெகான்ைறமாைலயான் ஈன்ற யாைனக் கன்ைறத் ெதாழுேவாம்,

என்றுைர ப ற த்தும் மாற்றவ ட்டர்கள். ைவஷ்ணவர்கேளா! இந்நூைலத்

தங்க ளுைடயதாக மாற்றைவக்க “கன்றுேமய்க்குங் கண்ணனடி

யைணெயன்றுேமத்த த் ெதாழுேவாமியாேம” என்றும், பாரத தூதனாகய

மணிவண்ணைனத் ெதாழுேவாெமன்றுைரயுடன் கூற வருகன்றார்கள்.
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இவ்வருவாசகங்களும் அம்மனாெலழுத யருளேவ அைவகைள

சமணாச ரியர்கள் பள்ளிப் பள்ைளகட்குகற்ப த்துவந்தார்கள்.

இருவாசகங்களும் வழங்கவருங்காலத்தல், ’சயம்பு” ச ற்றரசைன

“தவாகரவரசன்” நல்வ சாரிைணயன்ற தண்டித்து சைறயலைடப்ப த்து

ைவத்தருக்கும் அநீதையயம்மன் முற்றுமற ந்து ேவெறாரு

வாசகமுைரத்தாள். அது எழுபத்தாறு ெநற களும் அைவகளுக்கு காப்பாகும்,

கடவுள் துத , “ெவற்ற ஞானம் வீரன் வாய்ெமய் முற்றுமற ந்ேதார்

மூதற ேவாேர” என்று எழுதயருளினார். துதயலுள்ள முதலிருபதங்கேள

நூலுக்கு நாமமாக “ெவற்ற ஞானம் என்று இக்காலத்தல் வழங்க

வருகன்றது. மதுைர தமிழ் சங்கத்தார்களால்அதவீரராம பாண்டியன்பாடிய

ெவற்ற ேவற்ைகெயன்னும்நறுந்ெதாைகஎன்றநவீனெபயரும்அதவீரராம

பாண்டியன் கூறாத”ப ரணவப் ெபாருளாம் ெபருந்தைக ையங்கரன்

சரவணற்புதமலர் தைலக்கணிேவாேம என்றுநரகஜன்ஆகயயாைனமுகன்

வணக்கமும், ெவற்ற ேவற்ைக வீரராமன் ெகாற்ைகயாளி குலேசகரன்

புகல் நற்றமிழ் ெதரிந்த நறுத்ெதாைகதன்னால் குற்றங்கைள ேவார்

குைறவலாதவேர என்ற நூற்பயனும் எழுத யுணர்த்தவ ட்டார்கள். இதல்

ஒளைவயார் கூறய “மன்னர்க்கழகு ெசங்ேகான் முைறைம” ” மந்த ரிக்கழகு

வரும்ெபாருளுைரத்தல் வழிேய ஏகுக வழிேய மீளுக” “துைணேயாடல்லது

ெநடுவழிேபாேகல்” முதலிய ெநற களிலும் இன்னம் மற்ற ெநற களிலும்

எதுைக ேமாைன ெபாருந்தவும் ெபாருந்தாமலுமிருக்க எழுதயருளினார்.

முன்னிரண்டு வாசகங்களுடன் இதைனயுஞ் ேசர்த்து த ரிவாசகெமன

அக்காலத்த ேலேய வழங்கப்பட்டது. ஆதயல் புத்த சுவாமி அருளிய.

த ரிப டகமாம் ஆத ேவதத்த ற்கு வழிநூலாக தருவள்ளுவ நாயனார்

த ரிக்குறள் எழுத இந்த ரராம் புத்தப ரான் தர்மத்ைத ச றப்ப த்தது ேபால்,

அவ்ைவயா ெரன்னும், அம்பைகயம்மன்முதல் ேவதத்ைதயும்வழிநூைலயும்

அநுசரித்து சார்புநூெலழுத புத்த தர்மத்ைத ேபாத த்துள்ளாள்.

த ரிவாசக ெமன்பைவ மூவைகயான வசனங்கைள யறவக்குேமயன்ற

பலபாக்க ளடங்கய நூைலயுணர்த்தாது. இக்காலத்தல் பலவபுத்தர்கள்

ேதான்ற பல்வைக வருத்தங்களுக் கும் “தருவாசகம்” என்று ெபயர் சூட்டி
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ெபாய்புகல்வதால், பள்ளிக்கூடப்புத்தகங்களுக்குமுதல்வாசகம்,இரண்டாம்

வாசகெமன்றும் அமிர்தவாசகன் மாணிக்க வாசகன் என்றும் வழங்கும்

ெபயர்களின் யதார்த்தமுணரவும் சக்தயற்றவர்கள் தருவாசகேம! வருத்தம்

என்று தாளங்கள் தட்டி வருகறார்கள். இத்தாள ேவாைசையக் ேகட்டு

மயங்க , ஒளைவயார் அருளிச்ெசய்த மூன்று வாசகங்கைளயுங்கண்டு

இைவகள் வாசகமா? அல்லது பாசுரமா? என்று சலர் சந்ேதக த்தும் சலர்

பாசுரெமன்றும் சலர் பாசுரமும் வாசகமுமல்லெவன்றும் சலர் பாசுரேம

வாசகம் ேபால் ேதான்றயுந் ேதான்றாமலிருக்கன்ற ெதன்றும், ச லர்

வாசகப்பா ெவன்றும்உைரத்துவருகன்றார்கள். ச லர் ெதய்வவாக்ெகன்றும்

அருண்ெமாழிெயன்றும் கூறுவர். புத்ததர்மம் சங்கவைடக்கலம் புகுந்து

ெதய்வமாக வளங்குேவார் நற்ேபாதைனகைளேய! ேதவ வாக்ெகன்றும்,

அருளறவாழியான் ெபருவழி யைடந்து கூறேல அருண்ெமாழி ெயன்றும்

புகலப் படுேமயன்ற ேவறல்ல அல்ல. ேதவவாக்கும் அருண் ெமாழியும்

இந்த ரனாம் புத்தசுவாமி ேபாதைனயாகவும், ெபளத்தர்கெளழுதய

ஐந்தலக்கண வனுசரிப்புமாக இல்லாமல் ேவறாகெவாருவதங்

காணப்பட்டாலல்லவா? ஏைனய மதத்ேதார்கள் கூறும் ெபாய் ேதவ வாக்கும்,

ெபாய்யருண் ெமாழியும் நைலெபறும், அங்கனமில்லா ய த்த மிவாசகத்ைத

வ ேவக கள்உற்றுேநாக்கல் தகுதயாகும்.

முற்காலத்தல் தமிழ் பாைஷயானது மிக வ சாலமாகவுந் ெதளிவாகவும்

அமரவாச யலிருந்து ேதான்றவரும் வளர்பைற ேபால் ஓங்க வளர்ந்துக்

ெகாண்டிருந்தது. அக்காலத்தார்கள் ெபரும்பாலும் பாவலக்கணந்

ெதரிந்ேதார்களும் ெசால்ெநற யுணர்ந்தவர்களுமாயருந்ததால்

சமணாச ரியர்கள் சறுவர்க்குக் கல்வயாரம்ப க்குங் காலத்த ேலேய

எழுத்தலக்கணமும், வாசகாரம்ப காலத்த ேலேய ெசால்லிலக்கணமும்

கற்ப ப் பதயல்பாயருந்தது. இதனால் சர்வ ஜனங்களும் ஒருவத

ெவாலியானந்த முண்டாக வாக்கயப் ப ரேயாகஞ் ெசய்து வந்தார்கள்.

அைவகைள எதுைகெயன்றும், ேமாைனெயன்றும் வளம்புவர். பூரைண

வாசயலிருந்து ேதய்ந்து வரும் பைறேபால் தமிழ் பாைஷக் குைறந்து

வருமிக்காலத்தலும் ஓைசயானந்தமின்ற ேபசுேவார்கைளப் ெபண்டீர்கள்

ேகட்டு ”என்ன நீர் எதுைக ேமாைனயன்ற ேபசுக றீேர’ ’ என்று ேகட்பது
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ப ரத்தயக்ஷமாயருந்தால் முற்காலத்தலிதற்குண் டாகய ச றப்ைபப்

படிப்பவர்கேள ெதரிந்துக்ெகாள்ளலாம். இதனாேலேய ஒளைவயார் எதுைக

ேமாைன ெபாருந்தவும் ெபாருந்தாமலும், சறுவர்க்கும் ெபரிேயார்க்கும்

பயன்படுமாறு நீத வாசக ெமழுதயருக்கன்றாெரன்பது அனுபவ

வுறுதயாகுேம யன்ற , ேவறன்று அன்று. இத்த ரிவாசகத்ைத பராய

மதத் ேதார்கள் முன்னச்ச ட்டிருப்பதால் தங்கள் கருத்துக்களுக்கைசய

ெசாற்கைளயும், உைரகைளயும், மாற்ற அச்ச ட்டுள்ளார்கள். அவற்ைற

முற்றும் வலக்க பூர்வ தர்ம சம்பந்தமாய் இது முதல் பத ப்பாக

ெவளிய ட்டுள்ேளாம்.

இந்நூல் ெவளியடும் உத்ேதசமாய் தனது ச ரமத்ைதக் கவனியாது

ெபரும்பாலும் ஊக்கத்துடன் ெபாருள் ேசகரித்து உதவய (Q.V.O. Madras Sap-

pers & Miners) பட்டாளத்ைதச் ேசர்ந்த D.2 கம்பனி அவுல்தார் ேமஜர், ம-௱-௱-ஶ்ரீ.

எம். இரங்கசாமி உபாசகர் அவர்களுக்கு நாங்கள் என்ெறன்றும் நன்ற

ெசலுத்த கடைமப்பட்டுள்ேளாம்.

ேகாலார் ேகால்ட் பீல்ட்

சாம்ப யன் ரீப், புத்தகம் 3413ஶ்ரீச த்தார்த்தா

ப ரபவளுைவகாச மீ புத்தக சாைலயார்.

ெபௗர்ணமி

ஶ்ரீபுத்தாய நம:

ெதன்னிந்த ரர் ேதச புத்ததர்ம சாக்ஷயக்காரர்களில்

ஒருவராக ய

பாரதமாதா ஒளைவயார்

எனும்

ஶ்ரீஅம்பைகயம்மன்

அருளிச்ெசய்த

முதல்வாசகம்
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ஶ்ரீலஶ்ரீக. அேயாத்த தாஸ்பண்டிதர்

உைர

ஆத்த ச்சுவடி

காப்பு

ஆத்த ச் சுவட்டில்அமர்ந்த ேதவைன

ஏற்ற ேயற்ற த்ெதாழு ேவாமியாேம.

ஆத்த - கல்லாத்த , சுவட்டில் - ந ழலின் கண், அமர்ந்த - வீற்றருந்த,

ேதவைன -ஆத ேதவனாம் புத்தப ராைன, ேயற்ற ேயற்ற - புகழ்ந்துமக ழ்ந்து,

ெதாழுவாம் - வணங்குவாம்யாம் - யாங்கெளன்றவாறு.

த ராவ ட பாைஷயல் கல்லாலம் கல்லாத்த ெயன்று வழங்க

வந்த மரப்ெபயர், அரசன் மரத்தடியல் வீற்றருக்கன்றனர்

வீற்றருக்கன்றாெரன்னுங் காரியப் ெபயர்ெகாண்டு அரச மரெமன

வழங்கலாயற்று.

கல்லாலங் கல்லாத்த ெயன்று வழங்கவந்தப் ெபயர்கைள

தாயுமானவர்க் கூறயுள்ள “கல்லாலடிக்குள் வளர் ச த்தாந்த முத்த முதேல”

எனும்வாக்கயத்தனாலும்மணிேமகைலயற்கூறயுள்ளஆலமர்ச் ெசல்வன்

மதன்வழாக்ேகால்ெகாள் எனும்வாக்கயத்தனாலும்.

அருங்கைலச்ெசப்பு

கல்லாலப்பத்து

ஆத்தயடியமர்ந்துஆகமங்களாய்ந்து

சாத்தனமக்களித்த சீர்.

எனும் ெசய்யுளாலு மற ந்துக் ெகாள்ளுவதன்ற ேதவெனன்னுெமாழி

ஆத ேதவைனேய ச ந்த த்துள்ள தாதலின் அவ் வாத ேதவெனன்னும்

ெபயர் புத்த ப ரானுக்குரிய வாய ர நாமங்களிெலான்ெறன்பைத அடியற்

குறத்துள்ளெதய்வப்ெபயர்ச்ெசய்யுளாலுமற ந்துக்ெகாள்ளலாம்.

பன்கைலந கண்டு

ெதய்வப்ெபயர் ெதாகுத 1, பாட்டு 17.
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தருமராசன்முனீந்த ரன் சனன்பஞ்சதாைரவ ட்ேட

யருள்சுரந்தவுணர்க்கூட்டுந் ததாகதன்ஆத ேதவன்

வ ரவு சாக்ைகயேனைசனன்வநாயகன்சனந்தவ ர்ந்ேதான்

அரசு நீழலிலிருந்ேதான்அற அறன்பகவன்ெசல்வன்.

இத்தைகய கைலவாசகத்ைத தமிழ் ெமாழியாலைமக்க வாரம்ப த்த

ஞானத்தாய், புத்தப ரானாம்ஆத ேதவைனகாப்புக்குமுன்ெனடுத்தகாரணம்

யாெதன்பீேரல்உலக சீர்த ருத்த மக்களுள்ஆத பகவெனனத்ேதான்ற தமிழ்

பாைஷையய யற்ற அதனிைலயால் சத்தய தன்மத்ைதப் பரவச்ெசய்து

தமிழர் ெபருமாெனனக் ெகாண்டாடப்ெபற்ற வராதலால் தான் கூறயதமிழ்

வாசகநூலுக்குத்ததாகதைரேய காப்பாக ச ந்த த்துள்ளாள்.

பன்கைலந கண்டு, ெதாகுத 12. பாட்டு 139

காப்புக்குமுன்ெனடுக்குங்கடவுடான்மாேலயாகும்

பூப்புைனமலரின்ெசல்வ புைனபவனாதலானும்

காப்பவனாதலானுங்கத ர்முடி கடகத்ேதாடு

வாய்ப்பதா மதாணிபூணூல்வரிைசயற் புைனதலானும்.

வீரேசாழியம்

ஆவயைனத்துங்க,ச,த,நப,ம,வ், வரியும்வவ்வ

ேலவயெவட்டும்யவ்வாறுஞந்நான்குெமல்லாவுலகு

ேமவயெவண்குைடெசம்பயன்வீரரா ேசந்த ரன்றன்

நாவயல்ெசந்தமிட் ெசால்லின்ெமாழி முதனன்னுதேல.

யாப்பருங்கலக்காரிைக

த றந்தடுமின்றீயைவபற்காண்டுமாதர்

இறந்துபடிற்ெறரிதா ேமதம்உறந்துயர்ேகான்

தண்ணார் மார்ப ற் றமிழர் ெபருமாைனக்

கண்ணாறக் காணக்கதவு.

நூல்
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1. அறன்ெசயல்வரும்பு

அறன்-அறக்கடவுளாகும்புத்தப ரான்,ெசயல்-ெசய்ைககளாம்,நற்காட்ச ,

நற்ச ந்ைத, நல்வசனம், நற்ெசய்ைக, நல்வாழ்க்ைக, நல்லூக்கம், நற்கருத்து

நல்லைமத இைவகைளவரும்புஆைசக்ெகாள்ளுெமன்பதாம்.

இச்ெசயலானது ஏைழகள் முதல் கனவான்கள் வைரயலும்,

ெபரிேயார்கள் முதல் ச ற ேயார்கள் வைரயலும், பணியாளர்கள் முதல்

சுகேதச கள் வைரயலுஞ் ெசய்யக்கூடிய ெபாதுதன்மமாதலின் இவற்ைற

முதலில் வளக்கயுள்ளாள். அறெனன்னும் வல்லின றகர மைமந்த ெதய்வப்

ெபயர்உண்ேடா ெவன்பாருமுண்டு.

சீவகச ந்தாமணி

ெகாடுெவஞ்சைலவாய்க் கைணயற்ெகாடிதாய்

நடு நாளிரவன்னைவதான்றருமா

ெனடுெவண்ணிலவன்னிமிர்ேதர் பரியா

தடுமா ெரழினின்றற ேனயருேள.

இதற்காதரவாய் அறைன மறேவெலன்னும் - வாசக முமுண்டு.

அறக்கடவுளின் ெசயலாகும் அஷ்டாங்க மார்க் கத்ைத பற்றுேவார் பாசபந்த

பற்றுக்கள் யாைவயு மறுத்தற்குப் பாைதயதுேவயாதலின் அறன் ெசயலாம்

பற்றைனவரும்புஆைசக்ெகாள்ளுெமன்றாள்.

த ரிக்குறள்

பற்றுக பற்றற்றான்பற்றைனயப்பற்ைற

பற்றுகபற்றுவ டற்கு.

அறன், அறெமன்னும் ெமாழிக்கு யீைகெயன்னும்

ெபாருைளேயற்பதாயன் இல்லறந் துறவறம், நல்லறம், ெபால்ல றம்,

ெமய்யறம், ெபாய்யறமாகுமிம் ெமாழிகளுக்குெயப் ெபாருள் ெபாருந்தும்.

ெசல்வப் ெபாருளுள்ளவனுக்கு யீைக ெயன்னும் ெமாழிேயற்குேமயன்ற ,

ெசல்வப் ெபாருளில்லாதவனுக்கு யீைகெயன்னுெமாழி ெபாருந்தாவாம்,

ஆகலின் அறெமன்னு ெமாழி சகலருக்கும் ெபாருந்தும் சத்தயதன்ம

ெமாழிேயயாம்.
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2. ஆறுவதுசனம்.

ஆறுவது - தணியத் தகுவது, சனம் - ேகாபேமயாம்.

அறன்ெசய ெலன்னும், பற்றற்றான் பற்ைற வரும்பக்கூற , உடேன

ேகாபாக்கனிைய தணிக்க ேவண்டுெமன்று கூறயக் காரணம் சகல

நற்கருத்தயெசயல்கைளயுங்ெகடுக்கக்கூடியைவசனெமன்னுங்ேகாபேம

யாதலின் அறவாழியான் ெசயைல வரும்புேவார், அகக்ெகாத ப்பாகுங்

ேகாபத்ைத யாற்ற ேவண்டும். தன்ைன சகல தீங்குகளினின்றுந் தப்ப த்துக்

ெகாள்ள ெயண்ணமுைடயவன் தன்னிடத் ெதழுங் ேகாபத்ைதக் காக்க

ேவண்டுெமன்பதாம்.

பாம்பாட்டி ச த்தர்.

மனெமன்னுங்குதைரையவாகனமாக்க

மத ெயனுங்கடிவாளம்வாயற்பூட்டி

சனெமன்னுஞ்சீனிேமல் சீரா ேயற

ெதளிவுடன் சாரவ ட்டாடாய் பாம்ேப.

ேவமன்னசதகம்

ேகாபமுன்னநரககூபமுெஜந்துனு

ேகாபமுன்னகுணமுெகாஞ்ச மகுனு

ேகாபமுன்னப ரதுகுெகாஞ்சைமேபாவுனு

வஸ்வதாப ராமவனரேவமா

3. இயல்வதுகரேவல்.

இயல்வது - உன்னால் ெசய்யத் தகுவது ஆகய வத்ைதைய, கரேவல் -

ஒளிக்காேத.

உனது அறவன் வருத்தயனாலும், ேகள்வயனாலும்,

வ டாமுயற்சயனாலும், இயல்பனாலும் உன்னால் ெதரிந்து ெகாண்ட

வத்ைதைய நீ மட்டிலும் அனுபவத்து சுகயாமல் ஏைனேயாரும்

அவ்வத்ைதையக் கற்று சுக க்கும் வழிையக் காட்ட ேவண்டுெமன்பதாம்.

இயல்பல் கண்டைடந்த வத்ைதைய ேயைனேயார்க்குதவாமல் ஒளிப்பதால்
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உள்ள வத்ைத ப றர்க் குதவாமல் வருத்த ெகடுெமன்பதாம். இதுேவ அன்பு

மிகுத்தவர்களின்ெசயலாகும்.

அறெநற தீபம்.

ஐெயனத்தாம் ெபருகுவதும்அறவனால்வளங்குவதும்

உய்தவங்ேகட்டுணர்வதுவும்உணர்ந்தவற்ைறப் ப ரருளத்த ற்

ெசய்தவநன்றாக்குதலுஞ்சறந்தார் ெசாற்ேறருதலும்னு

ெமய்யன்ைபயுள்ளத்தல் ேமவயவன்பயனாகும்.

4. ஈவைதவலக்ேகல்.

ஈவைத - ஒருவருக்ெகாருவர் ெகாடுப்பைத, வலக்ேகல் - தடுக்காதீ

ெரன்பதாம்.

மக்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் உபகாரங் கருத ேய ேசர்ந்து வாழ்பவர்களா

யருக்கன்றார்கள். அத்தைகய வுபகாரச் ேசர்க்ைகைய ஒருவருக்ெகாருவர்

தடுத்து ெகாடுப்பதால் மநுகுல வருத்த க் ெகட்டுப்ேபாெமன்பதாம்.

உனக்குள்ள வுேலாப குணத்ைத ெயத ரிக்குங் கற்ப த்து உனக்குள்ளக்

ேகட்டில் எத ரிையயுஞ் ேசர்த்துக் ெகாடுத்தல் இழிேவயாகும். ெகாடுக்கும்

ஈைகயுள்ேளான் குணத்துடன் ெகாடுக்கும் ேலாப யன் குணங் கலக்கு

மாயன் ெபான்னுடன் பத்தைளயும், ேசாற்றுடன் மண லும், பாலுடன் நீருங்

கலந்தது ேபால் அதன் ெபருந்தைகய குணமுஞ், ச றந்த மத ப்பும், பரந்த

கீர்த்த யும் நாசமைடந்துப் ேபாம். ஆதலின் ஒவ்ேவார் புருஷனும் வத்ைத,

புத்த , யீைக, சன்மார்க்கெமன்னும் நான்கலும் நைலத்தல் ேவண்டும்.

அத்தைகயவுயர்ந்ேதார்மாட்ேடவுலகமுெமன்னப்படும்.

எழிேயார்க் கீவைதவலக்கு

ேவானின்குணாகுணகத

வேவகச ந்தாமணி

நாய்வாைலயளெவடுத்துப்ெபருக்க த் தீட்டி

நற்றமிைழெயழுதெவழுத்தாணியாேமா

ேபய்வாழுஞ்சுடுகாட்ைடப் ெபருக்க த் தள்ளி
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ெபரியவனக் ேகற்ற ைவத்தால்வீடதாேமா

தாய்வார்த்ைதக் ேகளாதஜக சண்டிக்ெகன்

சாற்ற டினுமுலுத்தகுணந்தவ ரமாட்டான்

ஈயாைரயீயெவாட்டானிவனாமீயா

ெனழுபறப்பனுங்கைடயா மிவன்பறப்ேப.

பற்பல யடுக் கண்களினால் இழிய நைலெமய் யைடந் தவர்களுக்கும்

யாெதாரு ெதாழிலுஞ் ெசய்ய சக்த யற்றவர் களுக்கும் ஈதேல ேபருபகாரம்

அைவகைளத்தடுத்தேலஇழிய நைலையத்தரும்.

வேவகச ந்தாமணி

இடுக்கனாவழிெமய்ெயய்த ய ரப்பவர்க்கைசந்துதானங்

ெகாடுப்பேத மிகவு நன்றுகுற்றேமயன்ற வாழ்வார்

தடுத்தைதவலக்கு ேவார்க்குத் தக்க ேநாய் பணிகளுண்டாய்

உடுக்கவுந்துணியுமற்றுண்ணாஞ்ேசாறுதவாதாேம.

இத்தைகய யீைகையவீணருக்குஞ், ேசாம்ேபற களுக்கும்; ெபாய்யர்

களுக்குங் ெகாடுப்பதானால் ஈேவார்களுக்ேக யடுக் கணுண்டாய் இழிய

நைலெபற ேவண்டும் ஆதலின் பாத்த ர மற ந்து ப ச்ைசயடுவேத பாக்கயம்

ெபருக்கவழியாகும்.

குறுந்த ரட்டு

ெபாய்ையச்ெசால்லிபதற்றடும் ேபயர்க்கும்

அய்ய ேமற்கேவஅஞ்சாமிேலச்சர்க்கும்

துய்யஞானசுகுணெசல்வாதயர்,

இய்யுந்தானமிடுக்கத்தழுக்குேம,

ஊனமின்ற யுருெபருத்ேதாருக்குங்

கானமற்றுெமய்காணாகசடர்க்கும்

ேமானெரன்னுமுழுேமாசக்காரர்க்குந்

தானமீவதுதப்பைரயாகும்ேம.

5. உைடயைதவளம்ேபல்.
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உைடயைத - உன்னிடத்துள்ள த ரவயத்ைத, வளம்ேபல் -

ப றருக்குைறயாேத.

இடம்பத்தனால் உனக்குள்ள ஆஸ்தைய பறரறயக் கூறுவாயாயன்

உன்ைனெயாத்தத ரவயவான்அவற்ைறக்கருதமாட்டான். வன்ெனஞ்சனுங்

கள்ளனு மறவார்களாயன் உன்ைன வஞ்சத்துங் களவாடியுந்

துன்பப்படுத்துவார்கள் ஆதலின் ஆட்ெகால்லியாகும் உனக்குள்ள

த ரவயத்ைத அைனவருமறயக் கூறுவாயாயன் அவ்வாட்ெகால்லி

ெயன்னுந் த ரவயேம உன்ைனக் ெகால்லுேமாராயுதமாக ப்ேபாம். இது

ெகாண்ேட உள்ள த ரவயத்ைத உடன் பறந்தானுக்கும் உைரக் கலாகா

ெதன்பேதார் பழெமாழி. உனக்குள்ள த ரவயத்ைத யுலேகா ரற யக்கூற

உேலாபயாக வளங்க வுன்மத்தனா வதனும் உனக்குள்ள த ரவயத்ைதக்

ெகாண்டு உலக வுபகாரியாக வளங்குவாராயன் உன்த ரவயமும் ெபருக

உன்ஆயுளும்வளர்ந்துகீர்த்த யும்அழியாமல் நைலக்குெமன்பதாம்.

காக்ைக பாடியம்.

அறெநற நன்றுவாயுைளவளர்த்து

ப றருபகாரம் ேபணிப் ெபருக்க

நைறெமாழி மாந்தெரனுநைலநற்கல்

துறந்தவர் கீர்த்த த் ெதாடர்புமீ தாேம

6. ஊக்கமதுைகவ ேடல்.

ஊக்கமது -உனக்குள்ளமுயற்சயல்ைகவ ேடல் - ேசார்ைவயைடயாேத.

வ த்ைதய ேலனும் கல்வய ேலனும் ஊக்கமாயருந்து அவற்ைற

ைகவடுவதாயன் எடுத்த முயற்ச யீேடறாமற்ேபாம் ஆதலின்

ஊக்கத்தனின்று நடாத்தயச் ெசயைலக் ைகவடுவ தானால் வீண்

முயற்ச ேயயாம். எடுத்த முயற்சையக் ைகவ டாது சாத த்துக் ைககண்ட

ெதாழில்களாகும் இரயல்ேவ, டிராம்ேவ, ெடல்லக ராம் க ராம் ேபான்

முதலியத் ெதாழில்கள் யாவும் ைகவ டா ஊக்கத்தனால் வருத்த ெபற்றக்

காட்ச கெளன்னப் படும். நாம் இத்தைகய வத்தயா வருத்தையயும்,

புத்தயன் வருத்தையயும், ஈைகயன் வருத்தையயும், சன்மார்க்க

www.Kaniyam.com 24 FreeTamilEbooks.com



ெதாகுத - 2   க.அேயாத்த தாஸப் பண்டிதர் ச ந்தைனகள்

வருத்தையயுங் ைகவடுத்து ெபாய்க் குருக்களால் ேபாத க்கும்

ெபாய் புராணக் கட்டுக் கைதகைள நம்ப சாமி ெகாடுப்பார் சாமி

ெகாடுப்பாெரன்னும் ஊக்கமற்ற ேசாம்ேபற களாய் ேசாற்றுக்கு வழியற்று

ப ச்ைச ய ரந்துண்பேத ெபரும் வத்தயா வருத்த ெயன்ெறண்ணிப்

பாழைடேவாெமன்னும் வருங்கால சம்பவமுணர்ந்த ஞானத்தாய் உருக்க

வலிேமயாம்ஊக்கச் ெசயைலவுறுதெபறக்கூறயுள்ளாள்.

த ரிக்குறள்

ெதய்வத்தாலாகா ெதனினுமுயற்ச தன்

ெமய்வருந்தகூலிதரும்.

அருங்கைலச்ெசப்பு

வாழ்வ ப்ப ெதவெரனமயங்க வாழ்த்துதல்

பாழ்பட்ட ேதவமயக்கு.

7. எண்ெணழுத்தகேழல்

எண் - எட்ெடன்னுங் கணிதாட்சரமாகவும் எழுத் ெதன்னும்

அக்ராட்சரமாகவும் வளங்கும் வரிவடிைவ, இகேழல் - அவமதயாேத

என்பதாம்.

அகரஅட்சரமானதுசகலவட்சரங்களுக்கும்ஆதயாய்த்ேதான்ற அறைவ

வளர்த்து ஞானக் கண்ணாகவும் வளங்குவது அதுேவயாதலின் அதைன

அவமதயாேத என்றுகூறயுள்ளாள்.

ஒளைவயார்ஞானக்குறள்

ஆதயாய் நன்றவறவுமுதெலழுத்

ேதாத யநூலின்பயன்

வகாரங்ெகடமாற்ற ெமய்யுணர்வுகண்டால்

அகாரமாங் கண்டீரறவு.

அகரத்தன் சுழியானது அங்கத்தன் புருவமத்தய சுழிமுைனயனின்று

முதுகன் தண்ெடலும்புள் அளாவ உந் ந தயல் முைன கூடி பூணுநூல்

அைணவதுேபாலமார்புட் ெசன்றுகண்டத்தல்கால்வாங்க ந ற்கும்இைதேய
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தாயன்வயற்றல்குழவ கட்டுபட்டிருக்குங்கால்மூச்ேசாடிக்ெகாண்டிருக்கும்

ப ரமாந்தன ெமன்னும் குண்டலி நாடிெயன் றும் குண்டலி சத்தெயன்றும்

குறெயழுத்ெதன்றுங்கூறுவர்.

இத்தைகய எட்ெடழுத்தாம் அகாரட்சரத்ைத கண்டத்த லூன்ற

குண்டலிையநமிர்த்த குணங்குடிக்ெகாள்ளும்வழிக்குஆதயட்சரமாதலின்

நாம் எப்ேபாதும் வாச த்து வரும் அகர எழுத்துத் தாேனெயன்று அவமத த்து

அறவன் வருத்தைய வ ட்டு வ டாதீர்கெளன்று வற்புறுத்த க் கூறயுள்ளாள்.

ஆதயட்சரமாம் அகாரேம அறவன் வருத்த க்குக் காரணமாக உகாரமாம்

உண்ைமெயாளிகண்டு மகாரமாம் காமெவகுளி மயக்கங்களற்று ச காரமாம்

அன்பல்நைலப்பேத நருவாணசுகமாகும்.

சவவாக்கயர்

அகார காரணத்துேளஅேநகேநகரூபமாய்

உகார காரணத்துேளெவாளிதரித்து நன்றனன்

மகார காரணத்தன்மயக்கமற்றுவீடதாம்

ச கார காரணத்துேளெதளிந்தேத சவாயேம.

ஞானக்கும்மி

கட்டுப் படாதந்தவச்சுமட்டம் - அதன்

காேல பன்னிரண்டாைகயனால்

எட்டுக் கயற்றனால்கட்டிக் ெகாண்டால்அது

மட்டுப் படுேமாடிஞானப்ெபண்ேண.

எட்ெடன்னும் கணிதாட்சரமாகவும், எழுத்ெதன்னும் இலக்கய

முதலாட்சரமாகவும், வளங்கும் குறெயழுத்தாம் அகராட்சரத்ைத

அவமதயாேத என்பதுஅறவுறுத்தும் பலனாம்.

ஒளைவயார்ஞானக்குறள்

கூடகமானக்குறெயழுத்ைதத் தானறயல்

வீடகமாகும்வைரந்து.

இத்தைகய ச ேரஷ்டமாம் அகராட்சரத்ைத ஒவ்ெவாரில் லந்ேதாரும்

வழங்க வருதற்கு அப்பா, அம்மா, அண்ணா, அண்ணி, அக்கா, அத்ைத,
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அத்தான்,அப்ப என்றுஅைழப் பலும்உச்சரிக்கும்படிெசய்தருக்கன்றார்கள்.

8. ஏற்பத கழ்ச்ச

ஏற்பது - ஒருவர் ெசால்லும் வார்த்ைதைய வ சாரிைண யன்ற

ஏற்றுக்ெகாள்வது,இகழ்ச்ச - இழிைவத்தருெமன்பதாம்.

அதாவது ஒரு மனிதன் முன்னில் ேவெறாருவன் வந்து நான் ப ரமா

முகத்தலிருந்து வந்தவன், நாேன ெபரிய சாத ெயன்று கூறுவானாயன்,

அவன் வார்த்ைதைய ெமய் ெயன்று ஏற்றுக் ெகாண்டு யாெதாரு

வ சாரைணயுமின்ற அவைனப் ெபரிய சாத ேயாெனன்றுயர்த்த க்ெகாண்டு

தன்ைனத் தாழ்ந்த சாத யாக ெவாடுக்க சகலத்தலும் முன்ேனறு

வதற்கல்லாமல் ஒடுங்க தாேன சீர்ெகட்டு இழிவைடந்து ேபாகன்றான்.

எவ்வைகய ெதன்னில் – யதார்த்த ப ராமணர் களுக்குரிய அறுவைகத்

ெதாழிலாம் ஓதல், ஓதைவத்தல், ேவட்டல், ேவட்ப த்தல், யீதல், ஏற்றல்

என்பவற்றுள் அந்தணர்கள் ஏற்றலும் ஒரு ெதாழிலாகும். அரசன் வரியைற

ேயற்றலும் ஒரு ெதாழிலாகும். ஆதலின் இத்தைகய ஏற்பு இழிவைடய

மாட்டாது. சுயப்ப ரேயாசன முள்ேளார் ெசாற்கைள வசாரிைணயன்ற

ஏற்றுக்ெகாள்ளுவேதஇழிைவத் தருெமன்பதுஅனுபவக்காட்ச யாகும்.

9. ஐயமிட்டுண்.

ஐயம் - புலன் ெதன்பட ெவாடுங்க ேனாராகும் ெதன்புலத் ேதார்க்கு,

இட்டு - வட்டித்துள்ள அன்னத்ைத முன் புச க்கக் ெகாடுத்து உண் - நீயும்

உண்ணுெமன்பதாம்.

பூர்வமித்ேதச ெமங்கும் புத்த தர்மம் நைறந்தருந்த காலத்தல்

பாசபந்தத்த ற்ைகயமுற்று பற்றறுக்க முயலும் சமண முநவர்களாகும்

ெதன்புலத்ேதார் ஒருமடத்ைத வ ட்டு மறு மடத்த ற்குப் ேபாவதயல்பாம்.

அவற்ைற யுணர்ந்துள்ள இல்லறத்ேதார் தாங்கள் புச ப்பதற்கு முன்பு

ெவளிவந்து, அறஹத்ேதா, அறஹத்ேதா என்று ஐம்புல ெனாடுக்க

ைவய ேமற்ேபாைர அைழப்பார்கள். அவர்கள் வந்தவுடன் வட்டித்துள்ள

வன்னத்ைத முன்பு புச க்கக் ெகாடுத்து, பன்பு தாங்களும் உண்பது.

ஐயமிட்டுண்ெணன்னும், ேபாதனா ெவாழுக்கத்ைதப் பன்பற்றயச்
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ெசயேலயாம்.

ச லப்பத காரம்

அறேவார்க்களித்தலும்அந்தணேராம்பலும்

துறுேவார்க் ெகத ர்தலும்ெதால்ேலார் ச றப்பன்

வருந்ெதத ர் ேகாடலுமிழந்த ெவண்ைணயும்.

நீத ெவண்பா

ெதன்புலத்தார் ெதய்வம்வருந்ெதாக்க ெலன்னுமிவ

ரின் புறத்தாலுண்டலினிதாேம - அன்பறேவ

தக்கவைரயன்றத் தனித்துண்ணறானிகமீன்

ெகாக்கருந்தெலன்ேறகுற .

*

•

இத்தைகயாய் பாசபந்தத்த ற்கு ஐயமுற்று பற்றறுக்க முயலும்

ெபரிேயார்களுக்கு இட்டுண்பேத ேபருபகார மாதலின் ஞானத் தாய்

முத ேயார் கருத்ைதக் குறுக்கல் வகாரப் படுத்த ஐயமிட்டுண்ெணன்று

கூறயுள்ளாள்.

10. ஒப்புரெவாழுகு

ஒப்புர - உள்ளத்த ற் சாந்தத்ைத ந றப்ப முகமலர்ச்ச யுடன், ஒழுகு -

இல்வாழ்க்ைகயல்நடவுெமன்பதாம்.

ஒப்புரவனின்று வார்த்ைதயாடலும், ஒப்புரவனின்றுண வளித்தலும்,

ஒப்புரவனின்று உள்ளந்தருத்தலுேம உலக ச ேரஷ்டமாகக் ெகாள்ளுதலான்

ஒழுக்கத்த ற்குதவ ஒப்புர ெவன்றுவற்புறுத்த க்கூறயுள்ளாள்.

வ ேவகச ந்தாமணி

ஒப்புடன்முகமலர்ந்ேதயுபசரித்துண்ெமய்ப்ேபச

உப்பலாக்கூழிட்டாலுமுண்பேதயமிர்தமாகும்
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முப்பழெமாடுபாலன்னம்முகங்கடுத்தடுவராயன்

கப்பய பச ய ேனாடுகடும்பச யாகுந்தாேன.

ஒப்பு -மனப்பூர்வமாய்,உரேவார் -அறவுமிகுத்ேதாராகும், சமணமுநவர்

பால், ஒழுகு - ெநற ப றழாதுவாழக்கடவா ெயன்பதுேமார் பாடேபதம்.

த ரிப டகத்ைதயும், த ரிக்குறளாம் முப்பாைலயுந் தழுவயேத

த ரிவாசக மாதலின் நீத ெநற ெவாழுங்குகைளேய புைதப் ெபாருளாக

வமர்ந்துளதாகும்.

11. ஓதுவெதாழிேயல்

ஓதுவது -அறைவப்ெபருக்குங்கைலநூற்கைளவாச ப் பதல், ஒழிேயல்

- நீங்கவ டாேத என்பதாம்.

ஓதலும், ஓதைவத்தலும், கற்றலுங் கற்ப த்தலுமாயைவ கைல நூற்கேள

யாதலின், அவற்ைற ேயாதுவதனின்று ஒழிேயெலன வற்புறுத்த க்

கூறயுள்ளாள்.

அறெநற ச்சாரம்.

எப்ப றப் பாயனுேமமாப் ெபாருவதற்கு

மக்கட் ப றப்ப ற் ப ற தல்ைல -அப்ப றப்பல்

கற்றலுங்கற்றைவேகட்டலுங்ேகட்டதன்கண்

நற்றலுங்கூடப்ெபறன்.

கைல நூற்கைளேய கற்க ேவண்டு ெமன்னுங்காரணம் யாெதனில்

ச ற்றறவன் வ ர்த்தயால் வத்தயா வருத்த க ேளாங்க உலக

வாழ்க்ைக ச றப்பைடயவும், ேபரறவன் வ ர்த்த யால் பூரணமுற்று

சுகவருத்தயைடவதற்குேமயாம். நுண்ணிய வறைவ வருத்த

ெபறச்ெசய்யுங் கைலநூற்கள் ஓதுவைத ஒழிேயெலன்பது கருத்தாம்.

இதைனயனுசரித்ேத வ ேவக மிகுத்ேதார் ”கண்டு படிப்பேத படிப்பு மற்ற

படிப்ெபல்லாந் ெதாண்டுபடிப்ெபன்றற ’ ’ ெயன்றுங்கூறயருக்கன்றார்கள்.

12. ஒளவயம் ேபேசல்.

ஒளவயம் - ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாறா ெமையயுண்டு ெசய்யும்

வார்த்ைதைய, ேபேசல் - மறந்தும் ேபசாேத என்பதாம்.
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உலகத்த ற்ேறான்றயுள்ள மக்கள் வாழ்க்ைகத் துைணயாய்

ஒருவருக் ெகாருவர். ெநருங்க வாழ்கேவண்டுெமன்பது நீதநூற்

சம்மதமாதலின் அத்தைகய ேசர்க்ைக வாழ்க்ைகயல் ஒருவர்க் ெகாருவர்,

ெபாறாைமையயுண்டுெசய்யத்தக்கவார்த்ைதகைளப்ேபச ெபாருந்தயுள்ள

அன்ைபக் ெகடுத்து வ ேராதத்ைதப் ெபருக்க வாழ்க்ைகத் துைணையப்

ப ரித்துக்ெகாள்ளாேத என்றுவளக்கயுள்ளார்.

அறெநற தீபம்.

அவ்வயேமகூற மிகுவன்பனிைலமாற்றுதலுஞ்

ெசவ்வயவுள்ளத்தனிடந்தீங்கு நைனவூட்டுதலும்

பவ்வப் ப றர்தாரமைனபற்ற மனேமாடுதலும்

கவ்வயசுணங்கன்படுங்காட்ச யதன்பயனாகும்.

13. அஃகஞ்சுருக்ேகல்.

அஃகம் - எக்கால மிருந்த ேபாதனும் குைறந்து அழியக் கூடிய ேதகத்ைத,

சுருக்ேகல் - நீேய ெவாடுக்க சுகங்ெகடாேத என்பதாம்.

ேதகமானது பாலதானம், குமரதானம், அரசதானெமன வளர்ந்து

மூப்புதானம், மரணதான ெமனத்ேதய்ந்துக் குைறந்து சீர்க்ெகடுவதயல்

பாதலின் குமர, அரச தானங்கைளேய ேதய்த்துக் குைறப்பதானால்

அவ்வருதானங்கைளேய மூப்புதான ெமன்னும் ெபயர் ெபற்று மரணத்தற்

காளாக்க வடுெமன்பதாம்.

மக்களுக்குள்ள ஆயுள் வருடம் பதனாைரப் பாலதான ெமன்றும், வருடம்

முப்பைத குமரதான ெமன்றும், வருடம் நாற்பத்ைதந்ைத அரசதானெமன்றும்,

வருடம் எழுபைத மூப்புதானெமன்றும், வருடம் - நூற்ைற மரணதான

ெமன்றும்வகுத்தருக்கன்றார்கள். இத்தைகயஅழிவுக்குரியஆயுளாமஃைத

குமரதானத்த ேலேய குைறத்து சீர்ெகடுப்பதானால், அக் குமரதானேம

மூப்புதானநைலப்ெபற்றுமரணத்தற்குள்ளாக்குெமன்பதுகருத்து.

அருங்கைலச்ெசப்புஇழிெவாடுக்கப்பத்து

ேசாற்ைறக்குைறத்துெசாரூபத்ைததானடக்கல்
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மாற்றான்மதெயன்றுணர்

ஊைனச்சுருக்க வுடம்புருக்க த் தானிருத்தல்

ேபணப்படுமாம் பைழ.

கூற்றனுடம்பன்குற ப் பறயாேதகுைறத்தல்

சீற்றச் சைறெயன்றற

நாதெனாடுங்கனனவழிந்தமுற்றுறைவப்

ேபாதமுணர்ந்துபுணர்.

14. கண்ெடான்றுெசால்ேலல்.

கண்ெடான்று - கண்ணினாற் பார்த்த ெவான்ைறவ ட்டு, ெசால்ேலல் -

மற்ெறான்ைறச்ெசால்லாேத என்பதாம்.

கண்ணினாற் பார்த்த ெதான்றருக்கக் காணாத மற்ெறான்ைற

ெசால்லுவதானால் அைதவ டப் ெபரும் ெபாய் ேவறல்ைல ெயன்பதாம்.

ஆதலின் கண்ணினாற் கண்டைத வ ட்டு மற்ெறான் ைறக் கூறாேத ெயன்று

வற்புறுத்த கூறயுள்ளாள்.

வேவகச ந்தாமணி

ெமய்யைதச்ெசால்வா ராகல்வளங்கடுேமலுநன்ெமய்

ைவயகமதைனக்ெகாள்வார் மனிதரிற் ேறவராவர்

ெபாய்யைதச்ெசால்வராக ற் ேபாஜனமற்பமாகும்

ெநாய்யவ ரிவர்கெளன்றுேநாக்க டா ரறவு ேளாேர.

15. ஙப்ேபால்வைள.

ஙப்ேபால் - தன்ைனப் ேபால, வைள - மற்றவர்கைளயுஞ்சூழவாழ்க்ைகச்

சுகந்தருவா ெயன்பதாம்.

இல்வழ்க்ைகயல் தன் சுகத்ைத மட்டிலுங்கருத வைளந்து,

ஏைனேயார் சுகத்ைதக் கருதாது அகற்ற வாழும் வாழ்க்ைகயல் தனக்கு

சுகங்ெகடுமாயன் ஏைனேயார் அச்சுகக் ேகாட்ைடக் கருதாது வலக

ந ற்பார்கள் ஆதலின் இல்வாழ்க்ைகயல் வைளயாபதயாய் ந ற்றல்
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அவேலாக தர்கட் ெசயலும், சுற்றத் ேதாருடன் வைளயும் பதயல் வாழ்தல்

ேலாகய தெசயலுமாகும்.

அறெநற ச்சாரம்

ெசல்வத்ைதப்ெபற்றார் சனங்கடிந்துெசவ்வயராய்ப்

பல்கைளயும்வாடாமற் பார்த்துண்டு - நல்ல

தானமறவாத தன்ெமயேரலஃெதன்பார்

வானகத்துைவப்பேதார்ைவப்பு.

வேவக ச ந்தாமணி

தன்மானங் குலமானந் தன்ைனவந்ேத யைடந்தவர்க டங்கள்
மானம்

என்னாக ெலன்னவல்ல ெலல்லவருஞ் சரிெயனேவ
ெயண்ணம்ேபாந்து

நன்மானம் ைவத்ெதந்த நாளுமலர் தங்களுக்கு
நன்ெமய்ெசய்ேவார்

மன்மானி யைடந்ேதாைர காக்கன்ற வள்ளெலன
வழுத்துவாேர.

16. சனி நீராடு.

சனி - உேலாக ஊற்று, நீர் - நீரில், ஆடு - ேதகம் முழுவதுமழுந்த

குளித்ெதழூஉம்என்பதாம்.

அதாவது, பாலி பாைஷயல் சனி என்னு ெமாழிக்கு இருெளன்றும்,

சனிமூைல என்னு ெமாழிக்கு வடக ழக்ெகன்றும், சனிப ந்து, என்னு

ெமாழிக்கு நீலக்கல் ெலன்றும், சனி நீெரன்னு ெமாழிக்கு உேலாக வூற்று,

ஜனிக்கும் நீர் தீர்த்த ெமன்றும், கூறயுள்ளபடியால், மூலபாைஷைய

முற்று முணர்ந்த மாதவ உேலாக ஊற்றுக்களாந் தீர்த்த மாடுதலினால்

ேதகத்தலுண்டாகும் சருவேராக நவர்த்த க்கும் ஓடத மூலமாகும். சனி நீரில்

வைளயாடுங் ேகாெளன்று கூறயுள் ளாள். - ஜனி - ஜனித்தல், உற்பவம்,

ஊற்றுஎன்பைவகெளாருெபாருளாகும்.

இந்த வேலாக ஊற்றாம் சனி நீரின் குணா குணத்ைத உலக நாதேன
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தனது சங்கத்ேதாருக்கு வளக்கயுள்ளைத தருேவங்கடெமன்னுந்

தருப்பதயலும், சீன ேதசத்ைதச் சார்ந்த ெகாரியாெவன்னும் நாட்டிலும்

தீபகற்பெமன்பவற்றுள் ஓர் ேலாக ஏற்றுள்ளைத நாளது வைரயலுங்

காணலாம். சருவாங்க சவரஞ் ெசய்து சனி நீருள் மூழ்குவதனால் சர்வேராக

நவர்த்த யுண்டா ெமன்பது சரக சாஸ்த ரமூலபாடம்.

சூளாமணி

ஆங்கேவங்கடஞ்ேசர்ந்தபைனயகா

ணீங்க ெவங்கடுங்கானகத் தீெடன

ேவங்குநீர்கடல்வண்ணலுக்கன்னனாம்

வீங்குேவண்டிைரவண்ணன்வளம்பனான்.

சீவக ச ந்தாமணி

தீரா வைனதீர்க்கும் தீர்த்தந் ெதரிந்துய்த்து

வாராக் கதயுரத்தலாமன்றானியாேர

வாராக் கதயுைரத்தவாமன்மலர்துைதந்த

காரார் பூம்பண்டிகடவுணீயன்ேற.

எள் ெநய் கண்டு படித்த காலம் ஆய ர வருஷங்களுக்கு ப ந்தயும்,

கானிஷ்காவரசனுக்கு முந்தயது மாகும். இந்தய மாதா என்னும்

அம்பைகயம்மன் வாசக நூலியற்றய காலம் ஆய ரத்த ையந்நூறு

வருஷங்களுக்கு ேமற்பட்டதாகும். ஆதலின் எள் ெநய் ேதய்த்து

தைலமுழுெகன்பது வாசக நூலின் காலவைரக்குப் ெபாருந்தாது. இன்னும்

சகல ேதச மக்களுக்கும் எண்ெணய் ஸ்நானம் ெபாருந்தாெதன்பதுந்

தண்ணம்.

17. ஞயம்படவுைர

ஞயம் - ந யாயம், பட - இதயத்த லூன்றும் படி, உைர -

ெசால்வாெயன்பதாம்.

நீர் ஓதும்படியான நீத ெநற யைமந்த வாக்கயங்கள், எத ரியன்

உள்ளத்தற்பட்டுஉணரும்படிஉைரக்க ேவண்டுெமன்பதுகருத்தாம்.
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ஓர் நயாயமுள்ேளான் கள்வைன ேநாக்க அன்னியர் ெபாருைள

அபகரிக்காேத என்பானாயன், அக்கள்ளன் நயாயத்ைத யுட்ெகாள்ளாது

ேகாபமீண்டு நீர் களவாடாேயா? என்பான். அேத நயாயத்ைதக் கள்வைன

ேநாக்க அப்பா நீவீர் மிக்க கஷ்டத்துடன் சம்பாத த்தப் ெபாருைள,

மற்ெறாருவன் அபகரித்துக் ெகாள்வானாயன், உனக்கு ெபாருள் மீதுள்ள

அவா வடுேமா? உன் மனம் ஆறுதலைடயுேமா? என்றால், வ டாது

ஆறுதலுமைடயாதுஎன்பான்.

மீண்டு மவைன ேநாக்க , அதுேபால் நீயும் அன்னியன் ெபாருைள

அபகரியாதருப்பது அழகன்ேறா ? ெவன்பானாயன், அழெகன்றும்

சரிெயன்றும் தன துள்ளத்தற்பட்டு களவு ெதாழிைல யகற்றுவான் ஆதலின்

ஒதும் நயாயமானது ஒவ்ெவாருவருள்ளத்தற் படும்படி யுைரக்க ேவண்டு

ெமன்பதாய ற்று.

த ரிக்குறள்

நயனின்றுநன்ற பயக்கும் பயனின்று

பண்பற்றைலப ரியாச் ெசால்.

18. இடம்படுவீடிேடல்

வீடு -மைனக்ேகாலுங்கால்,இடம் -அதனுள்அைமயுமில்லம், படு -வீேண

ெகடும்படியாக, இேடல் - அைமக்காேத என்பதாம்.

வீண் டம்பத்தனால் வீட்ைடப் ெபருக்கக்கட்டி அதற்குத் தக்க ெசலவு

ெசய்யாவ டினும் இல்லம் பாழ்படும். அதைன யாளும் மக்களில்லாவ டினும்

பாழ்ப்படும், என்பதுகருத்தாம்.

இதைன யநுசரித்ேத ’ச றுகக்கட்டி ெபருக வாழ்க ேவண்டும்

என்பதும் ஓர் பழெமாழிேயயாம். ஆங்க ேலயர்கள் ெபருகக்கட்டிப்

ெபருக வாழ்கன்றார்கேள அவ்வல்லம் படுவதற் ேகதுவல்ைல.

ேயாெமன்பாருமுண்டு. கனத்தன் ேபரில் வைளெவன்பது ேபால் வரவுக்குத்

தக்க ெசலவு ெசய்யுங் கனவான்களுக்கு அஃது ெபாருந்துேமயன்ற

ெசலவற்ேக ேபாதாதவரவுள்ளஏைழகளுக்குப்ெபாருந்தாவாம்.
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உலகத்தல் நூறு கனவான்க ளிருப்பார்களாயன் லஷம்

ஏைழகளிருப்பார்க ெளன்பது தண்ணம். ஆதலின் பகவனது சத்ய

தர்மத்ைதப் பன்பற்றய சங்கத்ேதார்கள் யாவரும் தங்கள் சீர்த ருத்த

ேபாதங்கைள ெசல்வமற்ேறார்க் கூட்டி ச றப்புப் ெபறச் ெசய்வதயல்பாம்

வீதயற் ேபாக்குவருத்துள்ளவர்கள் பார்த்து ெமச்சேவண்டிய

டம்பங்ெகாண்டு வீதயன் ெபருந் தண்ைண, சருந்தண்ைண,

நைடத்தண்ைண, சார்பு தண்ைண முதலியைவ கைளக் கட்டி வ ட்டு

உள்ளுக்கு நுைழந்தவுடன் உட்காருவதற் க டமின்ற ஓைல குடிைசகள்

ேபாட்டுக்ெகாண் டிருப்பவர்களு முண்டு. இதனனுபவங் கண்ேடார் உட்

சுவரிருக்கப் புறச் சுவரு பூசுேவார் என்று கூறும் பழெமாழியு முண்டு

இத்தயாத டம்பச் ெசயல்கைளஅனுபவத்த லற ந்துள்ளஞானத்தாய்வீேண

இடம்படும்படிவீடுஇேடல் என்றுவளக்கயுள்ளாள்.

19. இணக்கமரிந்தணங்கு

இணக்கம் - ஒருவைர - யடுத்துவாழ்க ேவண்டுமாயன், அரிந்து - அவரது

குணாகுணங்கைளநன்காராய்ந்து, இணங்கு - ேநசஞ்ெசய்வா ெயன்பதாம்.

துற்குணமுற்ற குடும்பத்ைதேயனும் ேநயைனேயனும் அடுத்து

ேசர்ேவாமாயன் அவர்களுக்குள்ள துற்குணச் ெசயல்கேள நம்ெமயும்,

நம்ெமய் அடுத்ேதார்கைளயும் பற்ற நாசத்த ற்குள்ளாக்கவடும்.

அவரவர்களின்குணாகுணங்கைளநற்குணமுற்ேறார் குடும்பத்ைதேயனும்,

ேநயைனேயனும் அடுத்து ேசர்ேவாமாயன் அவர்களுக்குள்ள நற்குணச்

ெசயல்கேளநம்ெமயும், நம்ெமயடுத்ேதார்கைளயும்சுகம்ெபறச் ெசய்யும்.

வேவகச ந்தாமணி

கற்பகத் தருைவச் சார்ந்த காகமுமமிந்தமுண்ணும்

வற்பனவேவகமுள்ளேவந்தைர ேசர்ந்ேதார் வாழ்வார்

இப்புவ தன்னி ெலன்றுவலவுகாத்தடுகள்ைளப் ேபால்

அற்பைரச் ேசர்ந்ேதார் வாழ்வதரிதரி தாகு மம்மா.

20. தந்ைத தாய்ப் ேபண்.
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தந்ைத - தகப்பைனயும், தாய் - அன்ைனையயும், ேபண் - பாது காப்பா

ெயன்பதாம்.

நாம் மதைலப்பருவத்த லிருக்குங்கால் பச யரிந் தமுத மூட்டியும், ஈ

எறும் பணுகாது பாதுகாத்தும், அன்ன மூட்டியும், வ த்தயா வ ர்த்தையக்

காட்டியும், சீர்ெபறச் ெசய்தவர்கள் ளாதலின், அவர்கள் உபகாரத்ைத

என்றும் மறவாது யாதாேமார் ெதாழில் ெசய்வதற்கு ேமதுவன்ற , தடி

யூன்ற தள்ளாடி கண்பஞ்சைடந்து, பாலுங் கைடவாய்ப்பட்டு மூப்புதான

முற்றக்கால் அவர்களுக்கு ேவணவமுதூட்டி யாேதார்க்குைறவுமின்ற ,

அதயன்பு பாராட்டி பாதுகாத்தல் ேவண்டும், அத்தைகயப் பாதுகாத்த

ப ற்பலன் தன் மக்களால் தான நுபவத்தற்கூடும். தன் மக்கைளத் தான்

மிக்க வன்புடன் காப்பாற்றுவது ேபால் தன்ைனயும், தன் தாய் தந்ைதயர்

காப்பாற்ற யருப்பார்கெளன்றுணர்ந்துஅவர்கள்மூப்புகாலத்தல்யாெதாரு

கவைலயும்அணுகவடாமல் ேபாஷக்க ேவண்டுெமன்பதுகருத்து.

அறெநற தீபம்.

அன்ைனபதா சுற்றத்ைதயன்புமிக காப்பதுவும்

பன்னமறெபற்ேறாைரப் பைழயணுகாேதாம் புதலும்

தன்மகவுந் தானுமிகு சன்மனமாவாழ்க்ைகெபறுங்

கன்மமதாம் நற்கரும் காட்ச யதன்பயனாகும்.

21. நன்ற மறேவல்.

நன்ற - ஒருவர் ெசய்த நல்லுதவைய, மறேவல் - என்றும் மறவாேத

ெயன்பதாம்.

சகலராலும் இஃது நல்லுதவ , நற்ேபதம், நல்லிைக ெயன்று கூறும்

நன்றெயன்னுஞ் ெசயலால் சுகம் ெபற்றும், அச்சுகத்ைதயளித்ேதான்

ெசயைல மறப்பதாயன் மறுசுகமைட வதற்கும் அவனிடம் ெசல்லுவதற்கும்

சங்ைக, முன்ெசய்த நன்றயாம் உதவைய மறந்தவனாச்சுேத மறுபடியு

மிவனுக்குதவ புரியப் ேபாேமா? ெவன்றுமைறவான்.

அதுேபால் ஒருவர் ெசய்த உதவைய உள்ளத்தலூன்ற ெசய் நன்றைய
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மறவாதருத்தலால் அந்நன்ற ேய ஏைனேயாருக்கு நன்னன்றயருளி உள்ளக்

களங்கம் நீங்க சதாநந்தத்ைதயனுபவப்பார்கெளன்பதுகருத்து.

த ரிக்குறள்

நன்ற மறப்பதுநன்றன்றுநன்றல்ல

தன்ேறமறப்பதுநன்று.

22. பருவத்ேத பய ர் ெசய்.

பருவத்ேத - அந்தந்த தானியங்கள் வைதக்கக்கூடிய காலங்களுக்குக்

காத்தருந்து, பய ர் - தானியவைளைவ,ெசய் -வைதக்கேவண்டுெமன்பதாம்.

காரணம் ைகப்ெபாருளுண்டாயன் ேவண்டியேபாது தானியங்கைள

வாங்க க் ெகாள்ளலாம். ஆனால் ேவண்டிய ேபாது பருவெமன்னும்

வைளவுக்குத் தக்கக் காலங்கைள வாங்க வயலாது. ஆதலின் பூமிையத்

தருத்த பய ரிடும் ஒவ்ேவார் ேவளாளனும், பய ர்கைள வைளக்க கூடிய

காலங்கைளஎத ர்பார்த்தருந்துவைளவக்க ேவண்டுெமன்பதுகருத்து.

கம்பர் ஏெறழுபது

பருவத்ேத கார்த்து நலம் பண்படுத்த பய ர்ெசய்து

உருவத்தாலாய பயன்வுழுதுபய ர் ெசய்தளிக்கும்

பருவத்தான் ேவளாளன்பக்குவத்தாலுலேகாம்பும்

தருவத்தான் ேகாலத்ைதயும் ேதற்றுங்ேகால் தாக்ேகாேல

23. மண்பற த்துண்ேணல்

மன்றுபற த்துண்ேணல்என்பது

மற்றுேமார் ஒலப்ப ரித மூலபாடம்.

மண்-அன்னியனுைடயபூமிைய,பற த்து-அபகரித்துஉண்ேணல்-அதல்

வைளெபாருைளபுசயாேத ெயன்பதாம்.

மன்று - அன்னியப் ெபாருைள, பரித்து - அவர்கைள யற யாது வவ்வ ,

உண்ேணல்புசயாேத ெயன்பதுமற்றும் பாடம்.

இவ்வ ரண்டு வாசகங்களும் அன்னியனுைடய ெபாருைளேயா,
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அவனது பூமிையேயா, அவைன யறயாத ேமாசத்தனாலுங் களவனாலும்

அபகரித்துண்பது அக்க ரம மாதலின் சுத்த ேதகத்ைத ேசாம்பலினாலும்,

களவனாலும், வஞ்சனத்தாலும்வளர்க்காேதெயன்பதுகருத்து.

ேமறுமந்த ர புராணம்

தானத்த ற்குற த்துமன்றுதன்கைளக்கீயற் சால

வீனத்துளுய்க்குநற்குெமஞ்சத்ைதயழக்க பண்ணும்

மானத்ைதயழிக்குந்துய்க்குமற்றவர்க்கடிைமயாக்கு

மூனத்துகரகத்துய்க்கும் ப றற்ெபாருளுவக்கன்மாேதா.

24. இயல்பலாதனெசேயல்.

இயல்பு - தன்னளவல், அலாதன - ெசய்யக் கூடாத வற்ைற, ெசேயல் - நீ

ெசய்யாேத ெயன்பதாம்.

அதாவது தன்னா லியலாததும், தான் முன் பன் பாராததும், தன்

அனுபவத்தல் வராததுமாகயச் ெசயைலச் ெசய்வதானால் ேதகத்ைதக்

கஷ்டப்படுத்துவதன்ற த ரவயத்ைதயும்நஷ்டப்படுத்த வடுெமன்றுணர்ந்து

ஞானத்தாய்இயல்பல்லாதச் ெசயைலெசய்ேயெலன்றுகூறயுள்ளாள்.

25. அரவமாட்ேடல்

அரவம் - சீரலுள்ள வஷப் பாம்புகைள, ஆட்ேடல் - மற்றவர்கள்

மிரளுவதற்காகவைளயாடிக் காட்டாேத ெயன்பதாம்.

துஷ்டர்களின் சவகாசமும், குடியர்களின் இணக்கமும், பாம்புகளின்

பழக்கமும், எவ்வைகயானுந் துன்பத்த ற் காளாக்க வடும். ஆதலின்

ெகட்டவஸ்து ெவன்றற ந்தும் அதனுடன் பழகுதலும் எவ்வைகயானு

ேமார்கால் தனக்கும் ப றருக்கும் துன்பத்ைத வைளவக்கு ெமன்றற ந்த

ஞானத்தாய் வஷ ெஜந்துக்கைளக் ெகாண்டு பறர் பயப்படு வதமாய்

வைளயாட் டுக் காட்டாேத. அது ெகாடுவைனயாய் முடியுெமன்று

வற்புறுத்த க்கூறயுள்ளாள்.

வேவகச ந்தாமணி

அரவைனயாட்டுவாருமருங்களிரூட்டுவாரும்
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இரவனிற் றனிப் ேபாவாரு ேமரிநீர் நீந்துவாறும்

வைரெசரி குழலியானேவைசையவரும்புவாரும்

அரயைனப்பைகத்த ட்டாரு மாருய ரிழப்பர் மாேதா.

26. இலவம்பஞ்சற்றுயல்

இலவம் -மிகுமிருதுவாம், பஞ்சல் -பஞ்ச ெமத்ைதயல்,துயல் -ந த்தைர

ெசய்.

பருத்த ப் பஞ்சு, பைனப் பஞ்சு, இலவம் பஞ்சு ெயன்பவற் றுள் இலவம்

பஞ்ேச மிக்க மிருது வானதும், சுகுணமுள்ளது மாதலின் இலவம்பஞ்சு

ெமத்ைதயற்றுயெலன்றுகூறயுள்ளாள்.

அதன் சுகுணேமாெனனில் பற்பல உஷ்ண ேராகங்கட் ேபாம், ேமக

காங்ைகயாற் குடும்பப் பரம்பைரயற் ேறான்றும் மதுேமகம்ேபாம்,

குட்டேராகத்தாலுண்டாம் நைமகள்ேபாம், குழவகளுக்குக் காணும்

மலபந்தங் குைறவுபடும், குமரகண்ட வலிேபாம். தாது வருத்த யுண்டாகும்.

ஆதலின் ெபாதுவாய் சுகங்கருத இல்வம் பஞ்சற்றுயெலன வற்புறுத்த க்

கூறயுள்ளாள்.

பதார்த்த ச ந்தாமணி

பல பலெவப்பம் ேபாகும் பற்றய ேமக்காங்ைக

குலவைர ேதான்றுேமகங்குட்டத்தன்தனவுபாலர்

மல பந்தங்குமரம் நீங்கும்மன்மத நைலயுமுண்டாம்

இலவெமத்ைதப் பத ந்தவல்லறமக்கட் ெகன்றும்.

27. வஞ்சகம் ேபேசல்.

வஞ்சகம் -உள்ளத்த ற்ெகடுஎண்ணத்ைதைவத்துக்ெகாண்டுெவளிக்கு

நல்லவன்ேபால், ேபேசல் - ேபசாேத ெயன்பதாம்.

அத்தைகய வஞ்ச ெநஞ்சமுள்ளவன் உலகத்தல் எவ்வைகயாய்

உலாவுவாெனன்னில் நஞ்சுள்ள பாம்பானது தனக்குள்ள நஞ்சுட
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ெமயற ந்து மற்றவர்களுக்கு பயந்து ெவாளிப்பது ேபால வஞ்ச ெநஞ்சனும்

மற்றவர்களுக்குபயந்துலாவுவான்.

அறெநற ச்சாரம்

தன்ைனத்தன்ெநஞ்சங்கரியாகத் தானடங்கன்

பன்ைனத்தா ெனய்தா நலனில்ைல - தன்ைனக்

குடிெகடுக்குந் தீெநஞ்ச ற்குற்ேறவல்ெசய்தல்

ப டிபடுக்கப்பட்ட களிறு*.*

*

•

28. அழகலாதனெசேயல்.

அழகு - அந்நயர் கண்களுக்கு ரம்மியமும், மேனாசம் மதமும், அலாதன -

இல்லாதவற்ைற, ெசேயல் - என்றுஞ்ெசய்யாேத ெயன்பதாம்.

அதாவது ஓர் காரியத்ைத ெயடுத்துச் ெசய்யுங் கால் அக்காரியமானது

தனக்கு சுகத்ைதயும், நற்கீர்த்தையயுந் தருவதுடன் ஏைனேயார் கண்களின்

பார்ைவக்கழகாவும்,இதயத்த ற்கானந்தமாகவும்வளங்கேவண்டுெமன்பது

கருத்து.

நாலடி நாநூறு

குஞ்சயழகுங்ெகாடுந்தாைனக் ேகாட்டழகு

மஞ்சளழகுமழகல்ல - ெநஞ்சத்து

நல்லம்யாெமன்னுநடுவுநைலயாெமய்க்

கல்வ யழேகயழகு.

முகத்தழகு, அகத்தழகு மய ரழகு யாவும் ெவயல் பூர்க்கும் மஞ்சள்

ேபாலும், புல்நுனி நீர்ேபாலும் மைறவது தண்ண மாதலின், எத்ேத

சத்துள்ேளாருங் கண் குளிர வாச த்துணர ேவண்டிய அழகு, எக்காலு மழியா

உண்ைம யுணர்த்தும். ெமய்க்கல்வயாம் கைலநூற்களி னழேக மிக்க

ச றப்புற்ற தாதலின், அத்தைகயவழகைனஉலேகார்க்கு ச றக்கச் ெசய்யாது
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அழகலாதனவற்ைறச்ெசய்தல்வீேணெயன்பதுகருத்தாம்.

29. இளெமயற் கல்.

இளெமய் - ேதகம் இளர்ைதயாம் பச்ைச பருவத்த ேலேய, கல் - கைல

நூற்கைளஉள்ளத்துணர்த்துெமன்பதாம்.

பச்ைச பருவத்தனின்று பாலப்பருவம், குமரப்பருவம் வளருவதுேபால்

கல்வயாகய கைல நூல் கற்றலாம் கைலெயன் னும் சந்த ரன்

நான்காம்பைற, ஐந்தாம்பைறெயன வளர்ந்து பூரண சந்த ரெனன்பது

ேபால், ேதகம்வளரும் ேபாேத கைலநூற்களாம் நீத நூற்களின் பழக்கத்தால்

ச ற்றறெவன்னும் ெபயரற்ற ேபரறவு வளர்ந்து பூரணம் ெபறுவாெனன்னும்

அன்பன் மிகுதயால் இளெமயாம் பச்ைச பருவத்த ேல கைலநூற்கைளக்

கல்ெலன்றுகூறயுள்ளாள்.

30. அரைனமறேவல்

அறைன - அறவாழிக் கடவுளாம் புத்தப ராைன, மறேவல் - என்றும்

மறவாேத ெயன்பதாம்.

புத்தப ரான் புவயல் உலாவய காலத்தல் தன்ைனத் ெதாழுவுங்க

ெளன்றாயனாம், தன்ைன மறவாதருங்க ெளன்றா யனாம் அவர்

நாவனார் கூறாதருக்க, நமது ஞானத்தாய் ஒளைவயார் மட்டிலும் அறைன

மறவாதருங்ேகா ெளன்று கூறயக்காரணம் யாெதன்பீேரல் அறைன

ச ந்த க்குங்கால் அறன் ெமாழிந்த ெபாருள் முற்றுஞ் ச ந்த க்க ேயது

உண்டாகும். அத்தைகய ச ந்தனா முயற்சயால் உண்ெமய்ப் ெபாருள்

வளங்க துக்க நவர்த்த யுண்டாக சுகவாரிெயன்னும் நருவாணத்ைத

யைடவார்கெளன்பது சத்தயமாதலின், சத்தயமாம் அறைன என்றும்

மறேவெலன்றுவற்புறுத்த க்கூறயுள்ளாள்.

அருங்கைலச்ெசப்பு - அறனார் பத்து

அறனன்றளித்தவாய்ெமயாம் நான்கும்

ப றவ கடல் கடக்கும் ேபழ்.

31. அனந்தலாேடல்
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அனந்தல் - அத க ெவள்ளப் ெபருக்கத்தல், ஆேடல் -நீ நீந்த

வைளயாடாேத.

ஆறுகளிலுண்டாகும் ெபரு ெவள்ளப்ேபாக்கல் நீந்த

வைளயாடுவதனால், அனந்தலாம் நீர் ததும்பலிலும், சுழலிலும், ச க்குண்டு

ைககால்களயர்ந்து உதவயற்று வீேண மடிவதற் ேகதுவாகும். ஆதலின்

அனந்தலாம்ெவள்ளப் ேபாக்கல்வைளயாடலாகாெதன்பதுகருத்து.

அனந்த ெனன்பதன் ெபாருள் - ச வன், மால், மிக்ேகான், ந ராயுதன்,

அருகெனன்றுங்கூறத்தகும்.

அனந்தெமன்பதன்ெபாருள் - மிகுத , ேசடெமனக்கூறத்தகும்.

அனந்தெலன்பதன் ெபாருள் - நீர் ததும்பய ெவள்ளப் ேபாக்ெகன்று

கூறத்தகும்.

பாலி பாைஷயல் அனந்தெலன்னு ெமாழிக்கு ெவள்ளம், ேபரைல,

நீர்ேவகெமனப்ெபாருளளித்தருக்கன்றார்கள்.

த ரிப டகம், த ரிக்குறள், த ரி மந்த ரம், த ரிகடுகம், த ரிவாசக

முதலிய நூற்கள் யாவற்றலும் பாலி ெமாழிகேள மிக்க மலிவுள்ளது

ெகாண்டு, அனந்த ெலன்னு ெமாழிக்கு ெவள்ள ெமன்னும் ெபாருைள

வவரித்துள்ேளாம்.

அனந்த ெலன்பதற்கு ந த்தைர ெயன்னும் ெபாருட் கூறுவாராயன்,

அனந்தலாெடெலன்னும் வாக்கயத்த ற்கு ந த்தைர வைளயாடாேத

ெயன்னும் ெபாருைளத்தரும். அங்கன மின்ற அத ந த்தைர ெசய்யாேத

ெகாஞ்ச ந த்தைர ெசய்ெயன்னும் ெபாருள் ெமாழிக்கு முற்றும்

ேபதேமயாகும்.

32. கடிவதுமற

கடிவது - ஒருவைரக்ெகாடுெமாழியால் கடிந்து ேபசும்வார்த்ைதைய, மற

- நீ எக்காலும் ேபசாேத ெயன்பதாம்.

முகங் கடுகடுத்தும் வாக்கால் சடுசடுத்தும் ேபசுவதா னால் தனது

மைனவ மக்களுக்கு ெவறுப்புண்டாவதன்ற , குடும்பத் துேவஷெயன்னும்
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ெபயர்ெபற்றுதருெவன்னும்அருளுமகலுெமன்பதுகருத்தாம்.

ஆதலின்ஒருவைரக்கடிந்துேபசேவண்டியகாலம்ேநரினும்அவ்வாக்ைக

மிருதுவாகவும் நயாயவாயலிலும் உபேயாக ப்பதாயன் மாநுஜீைக

தருமத்ைதயும்அதன்சறப்ைபயும்வளக்கும்.

அறப்பளீச்சுர சதகம்

கடிதாெயனச் சீற ெயவைரயுஞ்ேசர்க்காத

கன்னிவாழ் மைனயகத்தும்

ததவார்த்ைதயன்ற மிகு கடிவார்த்ைதெகாண்டுலவு

தண்ெமயற் ேறாரிடத்தும்.

33. காப்பதுவ ரதம்.

காப்பது -உனக்குள்ளநல்ெலாழுக்கங்கைளநைலக்கச்ெசய்தல்,வ ரதம்

- உடற்காப்ேபயாம்.

அதாவதுஒவ்ேவார்மனிதனும்உலகத்தல்சுகமாகவாழேவண்டுமாயன்

ேதகக்காப்பு, வாக்குக் காப்பு, மேனாகாப் ெபன்னும் தன் ேதகத்தால் மற்றய

சீவராச களுக்குத் துன்பஞ் ெசய்யாமற் காப்பதும், தன் வாக்கனால்

மற்ேறாைர மனேநாகப் ேபசுதலும், தீங்குண்டு ெசய்தலுமாகயச்

ெசாற்கைளச் ெசால்லாது காப்பது, தன் மனதல் மற்றவர்களுக்குத் தீங்கு

வைளயக்கூடிய வண்ணங்கைள ெயண்ணாமலும், உள்ளத்த ற் கபடு சூது

வஞ்சனமிைவகைளயணுகவடாமலுங்காப்பதும்வ ரதெமன்னப்படும்.

அறெநற த்தீபம்.

ெபாய்யகற்ற ெமய்ப்புகலும் ேபாதரடி ேபாற்றுதலும்

ைவயத்ேதா ெரன்றுமிகுவாழ்த்த சுகேமற்றுதலுந்

துய்யெனனசீவெனலாந் ெதாண்டுநைலயாற்றுதலும்

உய்யுமுடல்வாக்குமனக்காப்பதனின் பலனாகும்.

34. க ழெமய்ப் படவாழ்
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கழெமய் - அறவு முத ர்ந்ேதான், பட - என்று ெசால்லும் படியாக, வாழ் -

உன்வாழ்க்ைகைய சீர்ெபறச் ெசய்யுெமன்பதாம்.

அறவு மிகுந்த ஞானிகைளேய க ழவெரன்றுங் கழெமய் என்றும்

கழெமய்யெரன்றும், மூத்ேதாெரன்றும், முத்த ெரன்றும், அறநூற்கள்

முைறயடுகன்றபடியால் நமது ஞானத்தாயும் க ழெமய்ப்படும்

வாழ்க்ைகயால்முத்தனாகக் கடவாெயன்றுவற்புறுத்த க்கூறயுள்ளாள்.

க ழெமய் ெயன்பது முத ர்ந்ேதார், மூத்ேதார் மிக்ேகா ெரன்னும்

ெபாருட்களின்அதாரங் ெகாண்டு புத்தப ராைனயுங் கழவெனன்ேறவழங்க

வந்தார்கள்.

சூளாமணி

ஆதயங்கடவுைளயருமைறபயந்தைன

ேபாதயங்கழவைனபூமிைச ெயாதங்கைன

ேபாதயங்கழவைனபூமிைச ெயாதங்கய

ேசத ெயன்ெசல்வனின்றருவடிவணங்கனம்.

குடிவாரம் - ந லவாரெமன்பதும்,குடிக்க ழெமய்நலக்க ழெமெயன்பதும்,

ஒர்பலைனக்குறத்தெமாழிகளாகும். அப்பலன்ப ரித பலைனக்கருதாதீயும்

பேராபகாரப் பலனாயுளேதல் அத்ேதகைய கழவன், மூர்த்ேதான், மூப்பன்

என்னுஞ் சறப்புப் ெபயராலைழத்து வந்தார்கள். இைத யனுசரித்து

நமது ஞானத்தாயும் உனது வாழ்க்ைகயற் க ழெமய்ப்பட வாழ்கெவன்று

வற்புறுத்த க்கூறயுள்ளாள்.

35. கீழ்ெமயகற்று

கீழ் - தாழ்ந்த ெசயலுக்குரிய, ெமய் - ேதக ெயன்று

ெசால்லுதற்க டங்ெகாடாது, அகற்று - நீங்க நல்ெலன்பதாம்.

அதாவது உனது உருைவ மற்ெறாருவன் கண்டவுடன் ஆ! இவன்

வஞ்சகன் குடி ெகடுப்ேபான், ெபாருளாைச மிகுந்ேதான், கள்ளன்,

ெகாைலயாளி, குடியன், வயபசார மிகுத் ேதான், ெபாய்யன் கீழ்மகன்

இவெனன, உன்ைன மற்ெறாருவன் அகற்றுதற்க டங்ெகாடாது நீேய

யக்கீழ்மகன் ெசயற்கைள யகற்று ெமன்னுங் கருத்ைத கீழ் ெமயகற்று
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ெமன்று முன்னிட்டுக் கூறயுள்ளாள். கீழ்மக்கள், ேமன்மக்கெளன்னும்

ெபயர்கள்இத்தைகயச்ெசயல்களால் ேதாற்றயைவகேளயாம்.

வைளயாபத - தீவைனயச்சம்

கள்ளன்மின்களவாயனயாைவயுங்

ெகாள்ளன்மின்ெகாைலகூடிவருமற

ெமள்ளன்மின்னில்ெரண்ணியாைரயு

நள்ளன்மின் ப றெபண்ேணாடுநண்ணன்மின்.

36. குணமதுைகவ ேடல்

குணம் - உமக்கு ேதாற்றய சுகம், அது - அதனாலாய ெதன்றற ந்துக்

ெகாள்ளுவாயாயன்,ைகவ ேடல் - அவற்ைறநழுவவ டாேதெயன்பதாம்.

அதாவது நீவீர் புச த்த அவுடதத்தனால் வயாத நீங்க வருங்குணத்ைத

சுக நைலயற் காண்பாயாயன் அைத ைகவ டா மற் புச ப்பாயாக.

புச த்துவரும் பதார்த்தங்களில் சுகநைல ேதாற்று குணமுண்டாயன்

அவற்ைறயுங் ைகவ ேடல். நீவ ர் ஆதுலர்க்களிக்கும் அன்னதானத்தாலும்,

அறஹத்துக் களிக்கும் ேபாஷப்பனாலும், அன்னியைரக் காக்கும்

ஆதரவனாலும் உமக் குண்டாய சுகுண நைலயாம் உற்றச் ெசயைலக்

ைகவ ேடல் உம்மால் மற்றவர்களுக்குப் ேபாத க்கும் நற்ேபாதக வருத்தயால்

தாமு மப்ேபாது நைலயனின்று ெசாற்குணங் காண்பீராயன் அவற்ைறயுங்

ைகவ ேடெலன் பதாம். தனக்கும், ப றருக்கும், சுகுண முண்டாகச் ெசய்தல்

நயாயகுணமும், தனக்கும் ப றருக்கும் அசுகுண முண்டாகச் ெசய்தல்

தீயகுணமுமாதலின்எக்காலுந்தீயகுணங்கைளயகற்ற நயாயகுணங்கைள

நறப்புவேத நீத ெநறய னிைலகளாம்.

குலெமன்னும் ஓர் குடும்பத்தல் வஞ்சனம் ெபாருளாைச குடி ெகடுப்பு,

களவு மிகுந்தருக்குமாயன் அக்குலத்து சறுவர் களுக்கும் அக்குணங்கேள

மிகும்.

அந்தந்தக் குடும்ப குலத்தன் குணங்களால் அவரவர் களுநபவக்கும்

துக்கங்கைளயுஞ் சுகங்கைளயும் அநுபவக் காட்ச யா லுணர்ந்து
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நல்வாய் ெமகைளப் ெபருக்க சுகுணங் கண்டவ டத்து அக்குணமைதக்

ைகவ ேடெலன்றுநற்குணநைலையவற்புறுத்த க்கூறயுள்ளாள்.

37. கூடிப் ப ரிேயல்.

கூடி - ஒருவைர ேநச த்து, ப ரிேயல் - அவைரவ ட்டு நீங்காேத என்பதாம்.

அவரவர்களுக்குள்ள தீய குணங்கைளயும், ந யாய குணங்கைளயும்

நன்காராய்ந்து நயாய மிகுத்ேதார் பால் ேநயம் புரிந்து அவர்கைளக் கூடிப்

ப ரிவதாயன், தீயகுண நைலேய நயாய குணத்ேதாடு நைலக்கவ டாது

அகற்றயெதன்பது கருத் தாகும். ஆதலின் நல்ேலாைர யடுத்த அவர்களுடன்

கூடி நல்லுணர்ச்ச மிகுங்கால் அவர்கைள வ ட்டு ப ரிேயெலன்று

கூறயுள்ளாள்.

’மூதுைர

நல்லாைரக் காண்பதுவுநன்ேற நலமிக்க

நல்லார் ெசாற் ேகட்பதுவுநன்ேற - நல்லார்

குணங்களுைரப்பதுவுநன்ேறயவேரா

டிணங்க யருப்பதுவுநன்று.

38. ெகடுப்ப ெதாழி

ெகடுப்பது - மற்ேறார் குடிக்குக் ேகடுண்டாக்குதைல, ஒழி -

அகற்றவடுெமன்பதாம்.

ெகடு எண்ணத்ைதயும், ெகடு ெதாழிைலயும் ஒழித்து வாழ ேவண்டிய

காரணம்யாெதனில்,

தனக்குள் ேதான்றுங் ெகடு எண்ணத்தன் வ ரிேவ தன்னுள் ளத்தற்

ெகாத ப்ேபற்ற சுடுவதுடன், தன்ைன யறயா மேல வாைழப் பழத்த ேல ஊச

நுைழவது ேபால் நுைழந்து ெகடுத்துவடும். தன்சுகத்ைத நாடுக றவன்

எத ரியன் சுகத்ைதயுங் ேகாறல் ேவண்டும். அங்ஙனமின்ற தன் சுகத்ைத

நாடி எத ரியன் சுகத்ைதக் ெகடுப்பதாயன் அக்ேகட்டின் பலேன தனக்குங்

ேகாட்ைட யுண்டு ெசய்யுமாதலின் ெகடுப்ப ெதாழி ெயன்னும் வாசகத்ைத

சுருக்க க்கூறயுள்ளாள்.
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பட்டினத்தார்

இருப்பதுெபாய் ேபாவதுெமய்ெயன்ெறண்ணிெநஞ்ேச

ெயாருத்தருக்குந் தீங்குநைனயுன்னாேத - ெபருத்தெதாந்த

நம்மெதன்றுநாமிருக்க நாய் நரிகள் ேபய் கழுகு

தம்மெதன்றுதாமிருக்குந்தான்.

39. ேகள்வமுயல்.

ேகள்வ - உனது ெசவகளால் அறெநற வாக்கயங்கைளக் ேகட்பதற்கு,

முயல் -முயற்சயலிருெமன்பதாம்.

பூர்வம் வரிவடிவாம் அட்சரங்களில்லாத காலத்தல் புத்த ப ரானால்

ேபாத த்த த ரிேபத வாக்கயங்கெளன்னும் த ரிபீடமாம். சப்ப பாபஸ்ஸ

அகரணம், குஸலஸ உபசம்பதா, சச த்த பரிேயாதபனங், என்னும் பாபஞ்

ெசய்யாதருங்கள். நன்ெமய்க் கைடப டியுங்கள் உங்கள் இதயத்ைத

சுத்த ெசய்யுங் ேகாெளன்னும் மூன்று ேபதவாக்கயங்கைளேய ஒருவர்

ெசால் லவும் மற்றவர்கள் ேகட்கவுமாயருந்தபடியால் சுருதெயன்று

வழங்கவந்தார்கள்.

இத்தைகய நீத ெநற களைமந்த சுருத ெமாழிகைளக் ேகட்டலும்,

அதன் அந்தரார்த்தங்கைள ச ந்த த்தலும், தான் ச ந்த த்துணர்ந்த வற்றால்

ெதளிதலும், அத்ெதளிவால் துக்க நவர்த்தயைடதலுங் ெகாண்டு, வரிவடிவ

அட்சரங்களுள்ள சகடபாைஷயாம் சமஸ்கருதமும் த ராவ ட பாைஷயாந்

தமிழும், புத்தப ரானாலியற்ற அவர் ேபாத த்துள்ள நீத ெநற கள் யாவும்

அட்சரவடிவற் பத ந்துள்ள ேபாதனும் ெசவ ச் ெசல்வமாங் காதுகளினாற்

ேகட்டுணர்வேத ெதளிவாதலின் ஞானத்தாயுங் ேகள்வ முயெலன்று

கூறயுள்ளாள்.

த ரிக்குறள்

ெசவயற்சுைவயுணராவாயுணர்வன்மாக்க

ளவயனும்வாழினுெமன்.

ெபாருள் சம்பாத க்கும் உபாயத்ைதக் கருத ெபாய் ெசால்லி வஞ்சக்கும்

அஞ்ஞான குருக்களின் ேகள்வயல் முயலாமல் ெபாருளாைசயற்று
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கண்டிறப்பான நீத ெநற கைளப் புகட்டும் ெமய்ஞ்ஞான குருக்களின்

ேகள்வயல்முயலேவண்டுெமன்பதுகருத்தாம்.

40. ைகவைனகரேவல்

ைகவைன - உனது ைகத்ெதாழிலாஞ் ெசயைல, கரேவல் - ைக ேசார்ந்து

பன்னைடயச்ெசய்யாேத என்பதாம்.

அதாவது, ைகவைனயாம் ெசய் ெதாழிலில் ேமலும் ேமலும் அறவைன

வருத்த ெசய்து முன் ெசய்யும் ெபாருளினும் பன் ெசய்யும் ெபாருட்கள்

ச றப்புப் ெபற்ேறவளங்கல் ேவண்டும்.

அங்ஙனமின்ற ைகவைனயாம் ெசய்ெதாழிற் ெபாருட்கள் முன்பு

ெசய்தவற்றனும் ச றப்புக் குன்ற ேதாற்றுமாயன் அப்ெபாருள் நாளுக்கு

நாள் ச றப்புக்குன்றுவது மன்றெசய் ெதாழிலாங் ைகவைனயுங் கரந்து

பாழைடந்து ேபாம். ஆதலின் ெசய்ெதாழிைல நாளுக்கு நாள் ச றப்பைடயச்

ெசய்ய ேவண்டுேமயன்ற ஒளித்துகரேவெலன்றுகூறயுள்ளாள்.

41. ெகாள்ைளவரும்ேபல்

ெகாள்ைள - ெபாருட் ெகாடுத்து ெகாள்ளாத ெபாருைள, வரும்ேபல் - நீ

ஆைசைவயாேத என்பதாம்.

முதலீய்ந்து ெகாள்ளாதப் ெபாருேள ெகாள்ைள ெயன்று கூறப்படும்.

அத்தைகயாய் ெகாள்ைள ெகாடுத்ேதான் மனங் குமரவும், ேதகம்

பதரவும், அவன் ெபாருைள வரும்புவதனால் வரும்ப ேனான் ெபாருைள

அவைனயறயாது மற்ெறாருவன் ெகாள்ைளக் ெகாள்ளுவாெனன்பது

அனுபவமாதலின் அன்னியற் ெபாருைள யபகரிக்க வரும்பாேத ெயன்பது

கருத்தாம்.

42. ேகாதாட்ெடாழி

ேகாது - உன்ைன குற்றத்த ற் காளாக்கும், ஆட்டு - வைளயாட்ைட, ஒழி -

எக்காலும் நீக்கவடுெமன்பதாம்.

தன்ைனத்தாேன குற்றத்த ற் காளாக்கவடும் வைளயாட் டுகள்

யாெதனில், கள்ளிைனக் கூடி குடிக்குங் களி வைளயாட் டும், மற்றவன்
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ெபாருைள அபகரிக்க சுருங்க வைளயாடும் சூது வைளயாட்டும், அடுத்த

வுறேவார்கள் முன்னிலும், அத காரிகள் முன்னிலும் குற்றவாளியாக

ரூப க்கும்ஆட்டத்ைதவைளயாேட ெலன்றுகூற யுள்ளாள்.

அறெநற தீபம்.

சூதுடேனகள்ளருந்துந்ெதால்ைலவைளயாட்டகற்ற

ஆதுலர்க்ேகயன்னுமளித் தானந்தமாடுதலும்

தீதகற்ற ெயஞ்ஞான்றுந் ேதவெனனேபாற்றுதலும்

ேபாத ந ழல்வீற்றருந்ேதாற் ேபாதறத்தன்பயனாகும்.

43. சக்கரெநற நல்

சக்கர - அறவாழியாம் தருமச்சக்கர, ெநற - ஒழுக்கத்தல், ந ல் -

நைலத்தருெமன்பதாம்.

புத்தப ரான் அரச புத்த ரனாகத் ேதான்ற சத்தய தன்மத்ைதப்

ேபாத த்தபடியால் அதைனக் ேகாெனற ெயன்றும், அஃது சகலருக்கும்

ெபாதுவாய தன்மமாதலின் அறெநற ெயன்றும், அவர் உலகெமங்கும் சுற்ற

அறக்கத ராம் சத்தய தன்மத்ைத வளக்கயபடியால் சக்கர ெநற ெயன்றும்

வழங்க வந்தார்கள்.

மணிேமகைல

தருமசக்கரம்உருட்டினன்வருேவான்

அறக்கத ராழி த ரப்படவுருட்டிய

காமற் கடந்தவாமன்பாதம்

ெபான்னனி ேநமி வலங்ெகாள் சக்கரக்ைக

மன்னுய ர்முதல்வன்மகெனமக்களித்த

எண்ணருஞ்சக்கரவாளெமங்கணும்

அண்ணலறக்கத ர்வருக்குங்காைல.

த ரிேபதெமன்றும், த ரிபீடெமன்றும் வழங்கய சுருத ெமாழிகைள

கைலநூற்களில் வகுத்து நூெனறெயன்றும், ெசய்யுட்களில் வகுத்து

பாெநற ெயன்றும், அரசர்கள் ெசவ்வ யக் ேகால் வழியல் வகுத்து

ேகெனறெயன்றும், ெபாதுவாய் நீத ெநறயல் வகுத்து நீெணற என்றும்
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ேபாத த்துள்ளவற்றல் உலெகங்குஞ் சூழ்ந்துள்ள சருவ சீவர்கண் மீதுங்

கருைண ைவத்துக் காக்கும் ெநற ேய வ ேசஷ ெநறயாதலின் நமது

ஞானத்தாய் சக்கர ெநற நல்ெலனவற்புறுத்த க்கூறயுள்ளாள்.

சீவகச ந்தாமணி

நூெனற வைகய ேநாக்க நுண்ணுதனுைழந்துதீெமய்

பாெனற பலவுநீக்க பரித யங்கடவுளன்ன

ேகாெனற தழுவ நன்றகுணத்ேதாடு புணரின்மாேதா

நீ ெணற வைகயனின்ற நல்லுய ர்க் கமிர்தெமன்றான்.

44. சான்ேறாரினத்தரு.

சான்ேறார் - சகலராலும்நன்குமத க்கும்,இனத்து -கூட்டத்தாரிடத்து,இரு

- நீ ேசர்ந்துவாழக்கடவா ெயன்பதாம்.

சான்ேறா ெரன்பார் சகல மக்களாலும் ேமேலார் ேமதாவய ெரன்று

சான்றுதற் குரிய ேமன் மக்களாகும் சாந்தமிகுத்ேதார்கேளயாவார். சகல நற்

க ரித்த யங்களுக்கும் சான்றாகும் ேமன் மக்களாம் நல்லினத்ேதாைரயடுத்து

வாழ்வத னால் தனக்குள்ள ெபாய்யும், களவும், ெகாைலயும், காமமும்,

ெவறயுமற்று ெமய்யும், யீைகயும், காருண்யமும், சாந்தமும், ந தானமும்

ெபருக நருவாணமார்க்கமும்சுருக்கமாகவளங்கும்.

ஈதன்ற தன்ைனயீன்ற தாயானவள் எக்காலும் அன்பு

ெகாண்ெடாழுகுபவளாயனும் உமது புத்த ரன் ேமன்மக்களாம் வ ேவக

கைளயடுத்து கைலநூற்கைளக் கற்று சாந்தரூபயாய் சகலராலும் நல்

ேலாெனன்று ேகழ்வ ப் பட்டவுடன் யீன்றாள் அகமக ழ்ைவயும் அன்ைபயும்

ெசால்லத் தருேமா ஒருவராலுஞ் ெசால்லத்தரமன்றாம். ஆதலின்

நல்லினத்ைதச் சார்ந்ெதாழுகுஞ்சாட்ச ேய நன்ெறன்றுகூறயுள்ளாள்.

த ரிக்குறள்

ஈன்றெபாழுதற்ெபரிதுவக்குந் தன்மகைன

சான்ேறாெனனக் ேகட்டதாய்.

www.Kaniyam.com 50 FreeTamilEbooks.com



ெதாகுத - 2   க.அேயாத்த தாஸப் பண்டிதர் ச ந்தைனகள்

குமேரசர் சதகம்

அந்தமிகு மரகதக் கல்ைலத்தரித்த டி

லடுத்ததும் பசய ந றமாம்

ஆனெபரிேயார்கேளாடு சகவாசமதுெசய்ய

லவர்கள்குணம்வருெமன்பர்காண்.

45. ச த்த ரம் ேபேசல்

ச த்த ரம் - ெபாய்யாகய வார்த்ைதகைள ெமய்ேபால் அலங்கரித்து,

ேபேசல் - நீ ெயன்றும் ேபசாேத ெயன்பதாம்.

அதாவது தன் கண்ணினாற் காணாதைதக் கண்டது ேபாலலங்கரித்து

ேபசுதலும், தன் ெசவயனாற் ேகளாதைதக் ேகட்டது ேபாலலங்கரித்துப்

ேபசுதலும், தன் நாவனால் உருச க்காதைத உருச த்தது ேபாலலங்கரித்துப்

ேபசுதலும், தன் நாச யனால் முகராதைத முகர்ந்தது ேபாலலங்கரித்து

ேபசுதலும், தன் உடல் பரிச க்காதனவற்ைற பரிச த்ததுேபா லலங்கரித்துப்

ேபசுதலும், மனமுற்றுச் ெசால்லும் ெபாய்யாதலின் அப்ெபாய்ேய ேமலு

ேமலுந்த ரண்டு உண்ெமய்ைய மைறத்து உலக பந்தத்த ற் ச க்க மாளா

துன்பத்த ற்காளாக்கவடும். ஆதலின் தான் ெசால்லும் வார்த்ைதகள்

ெபாய்ெயன்றற ந்தும் மனசாட்ச யுண்ெடன்றும் அஞ்சாது அப்ெபாய்ையேய

ெமய்ேபால் அலங்கரித்துப் ேபசுதலிலும் வாய்ெமய்க்ேகடு ேவறல்ைல

ெயன்பதாம்.

ஈதன்றயும் ஒளைவயாகய ஞானத்தாய் முக்காலமு

முணர்ந்தவளாதலின், வருங்காலத்தல் ஒளைவயார் அவசரப் பூைச

ெசய்ய அைதயுணர்ந்த யாைனமுகக் கல்வநாயகர் அவசரப் பூைச ெசய்ய

ேவண்டாெமன்றுங் கூற தனது துதக் ைகயா ெலடுத்து ைகலாயத்தல்

வ ட்டு வ ட்டாெரன்னுஞ் சத்த ரவார்த்ைதயாக் கற்பனாக் கைதையக் கட்டி

வடுவார்கள். அத்தைகய ெபாய்யாகும் கட்டுக் கைதகளில் ெமய்யுணராது

ேமலுேமலுந் துக்கத்த ற் காளாவெரன்றுணர்ந்த ஞானத்தாய் ச த்த ரம்

ேபேசெலன்றுவற்புறுத்த க்கூறயுள்ளாள்.

காக்ைக பாடியம்
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முத்த ர மாய்ந்தமூதறவாளர்

குத்த ரமிய்யுங் ேகாடுைரயாது

ச த்த ரங்கூற சீரழியார்க

ெளத்த ரத்தாலுெமய்துவர்வீேட.

46. ச ீர்ெமய்மறேவல்

ெமய்-ேதகத்ைத,சீர் -சுத்த ெசய்யும்வஷயத்தல்,மறேவல்-ஒருக்காலும்

மறவாேத ெயன்பதாம்.

சீர்ெம ெயன்பத னிலக்கணம் ெமய் சீராதலின் புறெமய்ச் சீராம் ேதகச்

சுத்த கரிப்பால் ெதளி நைலயும் வ ேவக வருத்தயு முண்டாவதன்ற

இதயசுத்தத்த ற்கும் ஏதுவுண்டாகும். அத்தைகய வதயசுத்தத்த ேலேய

சகல சுகமும் வளங்குகற படியால் அவற்ற க்கு மூலகாரணமாம்

புறெமய்ச்சீெரன்னும் சீர்ெமயாதலின் ேதக சுத்தத்ைத த டம் ெபறக்

கூறயுள்ளாள்.

ப ரிட்டீஷ் ஆட்ச ேயாராய் நமது ேதசத்ைத யரசாண்டு வரும்

ஆங்க ேலயர்கள் ெவண்ெமய் நறத்தால் சுத்த ேதக களாகும். எக்காலுந்

தங்கள் ேதகத்ைத சுத்த கரிப்பவர்களா கவும், சுத்த உைடைய

யுைடயவர்களாகவுந் ேதான்றயபடியால், அவர்கைள சீர்ெமயர்,

சீர்ெமய்ேயாெரன்றுஇத்ேதசத்ேதார் வழங்கவந்தவார்த்ைதையக் ெகாண்டு,

இவர்கள்காணாதைவேராப்பாேதசத்த ற்கும்சீர்ெமெயன்னும்ெபயர்வாய்த்

தருப்பைத ேதக சுத்த ேதாற்றமாம் சீர்ெமெயன்ேறெதளிந்துக்ெகாள்ளலாம்.

அருங்கைலச் ேசப்பு - உள்ெளாளிபத்து.

சீர்ெமயதாக சுகங்ெகடா சுத்தத்தாற்

றூய்ெமயதாமுள்ெளாளி.

47. சுளிக்கச் ெசால்ேலல்.

சுளிக்க - ஒலிக்கும் வார்த்ைத ப றருக்குப் புலப்படாமல், ெசால்ேலல் -

ேபசாேத ெயன்பதாம்.
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அதாவது ேபசும் வார்த்ைதகைள சுழித்து சுழித்து உள்ளுக் ெகான்றும்

ெவளிக்ெகான்றுமாக ேபசுதலினும் ேபசாதருப்பது சுகமாதலின் ேபசும்

வார்த்ைதகைள பூர்த்தயாக ெவளிய டாது உள்ளுக்ேக சுளித்துப்

ேபசலாகாெதன்பதுகருத்தாம்.

முகசுளிப்பால் வாக்குச்சுளிப்பும் வாக்குச் சுளிப்பால் அகச் சுளிப்பாம்

வஞ்செநஞ்சத்தன் நஞ்சு வளங்குகறபடியால் அந்நஞ்சன் வஷமீற

இதயேகாசத்ைதக் ெகடுப்பதுமன்ற ேதகமும் பாழைடவதற்கு சுளிப்ேப

ஓர் மூலமாதலின் வஞ்சத்ைத ெநஞ்சலூன்ற சுளிக்கச் ெசால்ேலெலன்பது

உட்கருத்தாம்.

48. சூதுவரும்ேபல்.

சூது ஒருவைர வஞ்ச த்தும் குடி ெகடுத்தும் தானாய் ெகடுங்கரவைடச்

ெசயைல, வரும்ேபல் -நீ ெயப்ேபாதும்ஆைசைவயாேத என்பதாம்.

அதாவது தான் ேவறுெதாழில் யாதுமின்ற மற்ெறாருவன் ெபாருைள

வஞ்சகவைளயாட்ைடயாடி பற ப்பதும் சூெதன்னு ேமார் ெதாழிைலேய

ெநஞ்சற் குடிெகாளச்ெசய்வதுமாகய அத்தீயவைளயாட்ைடேய

மிக்க வரும்ப தானுங் ெகடுவதுடன் மற்றவர்கைளயுங் ெகடுத்து

பாழ்படுத்துகறபடியால் வஞ்ச த்துக் ெகடுக்கும் சூைத வரும்ேபெலன்பது

கருத்தாம்.

காக்ைக பாடியம்.

ேகாதுட்டுளேமகுலநலமழிக்கும்

வாத ட்டார்ப்பவாழ்க்ைகயங்குன்றும்

சூதுற்றாடல்சூழ்கைளயழிக்கும்

ேபாத த்தானப்ெபாக்க டம் ேபாற்றீர்.

49. ெசய்வனதருந்தச் ெசய்.

ெசய்வன - நீ ெசய்யேவண்டிய காரியங்கைள, தருந்த - சீர்ெபற, ெசய் -

ெசய்யேவண்டுெமன்பதாம்.

அதாவது தாெனடுத்து முடிக்க ேவண்டிய காரியாத கள்
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யாவும் சகலருக்கும் - உபேயாகமாகக் கூடியதாகவும் சகலருங்

ெகாண்டாடுவதாகவுமிருத்தல் ேவண்டும். அங்ஙனமின்ற ெயடுத்த

காரியத்ைத தருத்த முடிக்காது குைறந்தழியுமாயன் தனக்கு வதகக்

கஷ்டமுண்டாவதுடன் ெபாருளும் நஷ்ட முண்டாக க் ெகடும். ஆதலின்

எத்தகைய காரியங்கைளச் ெசய்ய முயன்ற ேபாதலும் அவற்ைறத் தருந்தச்

ெசய்வேதஅழகாகும்.

50. ேசரிடமற ந்து ேசர்.

ேசரிடம் - இஃது ேசரக்கூடிய நல்ேலாரிடமா, அல்லது ேசரக்கூடாத

ெபால்லாரிடமாெவன்று, அற ந்து - ெதரிந்துக் ெகாண்டு, ேசர் - நீ ேசர்ந்து

வாழக்கடவாய் என்பதாம்.

தீயெரன்றும், ந யாயெரன்றும், நல்ேலாெரன்றும், ெபால்லா ெரன்றும்

வழங்கும்படியானக் கூட்டத்தாைரக் கண்டாராய்ந்து நல்ேலாருடன்

ேசர்தேல நன்மக்கெளன்பதற் காதாரமாதலின் நயாயர்கைளயும், அன்பு

மிகுத்ேதாைரயும், தன்னவரன்னியெரன்னும் ேபதமற்ற ேமன் மக்கைளயும்,

அடுத்து வாழ்கேவண்டியேத வ ேவக மிகுக்கக் ேகாறுேவார் குணமாதலின்

ேசரிடமற ந்துச் ேசரேவண்டியேத ச றப்பாகும்.

நீத ெவண்பா

ந ந்ைதயலாதூயவரும்ந ந்ைதயச் ேசரிலவர்

ந ந்ைதயதுதம்மிடத்ேத ந ற்குேம - ந ந்ைதமிகு

தாலந ழற் கீழிருந்தான்றன்பாலருந்த டினும்

பாலதைனச்ெசால்லுவேரா பார்.

51. ைசெயனத்த ரிேயல்

ைசெயன - க யானிெயன்று உன்ைன ெமச்சும் படியான ேவஷம் பூண்டு,

த ரிேயல் - நீயுலாவாேத என்பதாம்.

பாலி பாைஷயல் ைஸ என்னு ெமாழிக்கு ஞானெமன் றும்,

ைஸலெமன்னு ெமாழிக்கு ஞானக்குன்ெறன்றும், ைஸவெமன்னு

ெமாழிக்குத் தன்ைன யறதெலன்றும், ைஸேயாக ெமன்னு ெமாழிக்கு
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ஞானபாக்கயம் அல்லது கயானவத ர்ஷ்ட ெமன்றுங் கூறயுள்ளபடியால்

(ைஸ) ெயனக்கூறும் ஞானவான் ேபாலும், ெமளனி ேபாலும் ேவஷமிட்டுக்

ெகாண்டு மற்றவர்கைள வஞ்சத்தும் ெபாருள் பரித்து மண்ணாைச,

ெபண்ணாைச, ெபான்னாைச யற்றவர் ேபால் நடித்து மூவாைசயும்

முற்றப்ெபருக்க ஞானிெயனத் த ரிதல் யதார்த்த ஞானிகைள

இழிவுபடுத்துதற் ேகதுவாகத் ேதாற்றலால் ைஸ ெயனத் த ரிேயெலன்று

சத்தய நைலையவளக்கயுள்ளாள்.

ேமருமந்த ர புராணம்.

ச த்தெமய்ெமாழிகளிற் ெசரிந்துய ர்க் ெகலா

மித்த ரனாய பன்ேவதனாதய

ெலாத்ெதழுமனத்தனாயுவைகயுள்ளூலாயத்

தத்துவத்தனான்றனுைவவாட்டினான்.

52. ெசாற் ேசார்வுபேடல்

ெசால் - ஒருவர்க்குச் ெசால்லிய வுருதவாக்கயத்தல், ேசார்வு - தவறுதல்

வுண்டாகும்படி, பேடல் - ெசய்துக்ெகாள்ளாேத.

ஒருவருக்குப் ெபாருள்ளிப்ேபன் வாெவன்று கூறயும், அன்னமளிப்ேபன்

வாெவன்று கூறயும் அவன் வந்த பன்பு ெசால்லிய ெசாற்றவருமாயன்

மிக்க அவாவால் நாடி வந்தவன் மனங்குன்ற நாணைடந்து ேபாவான்.

அவ்வைகயா லவன் மனங்குன்றப் ேபாவ தனாலும் அவனுக்குக்

ெகாடுப்ேப ெனன்று ெசால்லிய வாக்ைகச் ெசால்லாமலிருப்ப தழகாகும்.

ஒருவனுக்குஅவாமிக்கச்ெசால்லிஅச்ெசால் ேசார்வுபடுமாயன்அதனினும்

வாய்ப் ெபாய் ேவறல்ைல ெயனவுணர்ந்த ஞானத்தாய் ேதகேசார்வனும்

ெசாற்ேசார்வுபேடெலன்றுவற்புறுத்த க்கூறயுள்ளாள்.

53. ேசாம்ப த் த ரிேயல்

ேசாம்ப - ஒரு ெதாழிலுஞ் ெசய்வதற்கயலாதவனாய், த ரிேயல் -

உலாவாேத ெயன்பதாம்.

அதாவது ஓர் ெதாழிலுக் குதவாதவனாகவும், ஓர் வ த்ைதக்
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குதவாதவனாகவும் ேசாம்ேபற த ரிவானாயன் வேவக க ளவைன சீவ

அசீவ மிரண்டினுங்கைடயாக மத ப்பர்.

வேவக ச ந்தாமணி

கருதயநூல்கல்லாதான்கசடனாகும்

கணக்கற ந்து ேபசாதான்மூடனாகும்

ஒருெதாழிலுமில்லாதான்முகடியாகும்

ெவான்றுக்குமுதவாதான் ேசாம்பனாகும்

ெபரிேயார்கண்முன்னின்றுமரத்ைதப் ேபால

ேபசாமலிருப்பவேனேபயனாகும்

பரிவு ெசால்லிதழுவுபவன்பசப்பனாகும்

பச ப்பவருக்க ட்டுண்ணான்பாவயாேம.

54. தக்ேகானினத்தரு

தக்ேகான் - எடுக்குங் காரியங்கைள முடிக்கத்தக்கவனது, இனத்து -

கூட்டுறவல்,இரு - நீ ேசர்ந்தருக்கக்கடவா ெயன்பதாம்.

ஓர் சைபய ெலழுந்து ேபசுவதற்குத் தக்கவன் ஓர் சுபகாரியாத கைள

முடிப்பதற்குத் தக்கவன் நீத ெநற கைளப் ேபாத ப்பதற்குத் தக்கவன்

நடுநைலயலும், ந யாயவாயலிலும் ேபசுவதற்குத் தக்கவன், எடுத்த

காரியங்கைள எவ்வதத்தலு முடிக்கத் தக்கவெனன்று பலருஞ்

ெசால்லும்படியாக வீற்றருப் பானாயன் அவைனக் ெகாண்ேட

சகல சீர்த ருத்தங்கைள முடித் துக் ெகாள்ளுவதுடன் மற்றவர்களும்

தக்கவெனன்னு ேமைற நடந்து சுகம் ெபறுவார்கள் என்பது ெமய்யானதால்

அப்படிப் பட்டவைன யணுக நீயும் தக்ேகாெனன வளங்குவாய் என்று

கூறயுள்ளாள்.

த ரிக்குறள்

தக்கா ரினத்தனாய்த் தாெனாழுகுவல்லாைனச்

ெசற்றார் ெசயக்க டந்த தல்.

55. தானமதுவரும்பு
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தானம் - ஈைகயாம், அது -அச்ெசயைல, வரும்பு - நீ ஆைசக்ெகாள்ளும்.

அன்புமிகுத்ேதாரிடத்துஈைகமிகுத்தருப்பதயல்பாதலின்ஈைகயருக்கு

மிதக்கத்தால் எல்லா சுகமுந் ேதான்றுெமன்பதுதுணிபு.

இத்தைகய தானத்துள் உத்தமதான ெமன்றும் மத்த ம தானெமன்றும்,

அதம தானெமன்றும்மூன்றுவைகப்படும்.

இவற்றுள் உத்தம தானமாவது ெமய்ப் ெபாருைள வரும்பும்

ேமன்மக்களாகவும், முக்குற்றங்கைள யகற்றும் மூதற வாளரா கவும்

வளங்குேவாைரக் கண்டு அவர்கெளடுத்துள்ள முயற்சைய முடிக்கத்தக்க

வுதவயாம் தானஞ்ெசய்துவருதேலஉத்தமதானெமன்னப்படும்.

முன்கைலதவாகரம்

அறத்தனாற்றயவரும்ெபரும்ெபாருைள

புறத்துைறக்குற்றமூன்றறுத்த நற்றவற்கு

ெகாள்ெகனப் பணிந்துகுைறய ரந்தவர்வய

னுள்ளமூவந்தீவதுத்தம தானம்.

த க்கற்று மிக்க ெமலிந்து ேயைழகளுக்கும், குருடர்களுக் கும்,

ஊெமகளுக்கும், ெதாழில் ெசய்ய சக்தயற்ற அங்கவீன ருக்கும்

ெசவ டர்களுக்குமீவதுமத்த மதானெமன்னப்படும்.

ஆதுலர்க்கந்த கருமருறுப்பலிகள்

ெசவ டர்க்கீவதுமத்தயதானம்.

சகலருமறயக் கூச்சலிட்டளிப்பதும், கீர்த்த யாம் புகழ்ேவண்டு

ெமன்றளிப்பதும், நம்ெமய் ேலாப ெயன்று ெசால்லுவார்கெளன

பயந்தளிப்பதும், ஒரு பலைனக் கருதயளிப் பதும், ப ரபுெவன்று பலர்

ெசால்லும்படியளிப்பதும், பார்ப்ேபார்ெமச்சும்படியளிப்பதும்ஒருவர்ேகட்டுக்

ெகாண்டதன்ேபரிலளிப்பதும்அதமதானெமன்றுகூறப்படும்.

ஆர்வம் புகேழ, யச்சங், ைகம்மாறு, காரணங் கண்ேணாட் டம்

கடப்பாெடன்றைவஏழுங்கைடபடுவதமதானம்.

இத்தைகய மூவைக தானத்தல் உலக சீர்த ருத்தத்த ற்கும் மக்கள்

சீர்த ருத்தத்த ற்கும் ஆதயாக வளங்க புலன் ெதன்பட ேநாக்கும்
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ெதன்புலத்ேதாராகும், சமண முநவர்களுக் கீவேத உத்தமதா நமாதலின்

அதன் சாதனங்களா லுணர்ந்த ஒளைவயும் தானமது வரும்பு என்று

வற்புறுத்த க்கூறயுள்ளாள்.

த ரிக்குறள்

ெதன்புலத்தார் ெதய்வம்வருந்ெதாக்கறாெனன்றாங்

ைகம்புலத்தா ேறாம்பறைல.

இஸ்காந்தம்

துறந்தவர்கள் ேவண்டியேதார்துப்புரவு நல்க

யறந்தவர்கள்காமுறுமிருங்கடனியற்ற

அறம்பலமாற்ற வருந்ேதாம்புமுைறயல்லாற்

ப றந்த ெநறயாலுளேதார் ேபருதவ யாேதா

56. த ருமாலுக்கடிைமெசய்.

தரு - மனுமக்களுட் ச றந்த, மால் - புத்தப ரான், அடிைம - பாத தூளி

ெயன்ற ரஞ்ச , ெசய் - துத ெசய்யுெமன்பதாம்.

தன்மச்சக்கரப் ப ரவர்த்தன ெனன்ன உலெகங்கும் வட்டமிட்டு

அறவாழிைய யுருட்டியது ெகாண்டு மாெலன்னும் ெபயர்ெபற்ற

புத்தப ரானின் பாததூளி ெயன்ெறண்ணி சங்கத்ேதார்கைளேய

சங்கறெனனப் பாவ த்து சங்க தருமத் ைதேய ச ந்த த்து பற்றறுக்க ேவண்டு

ெமன்னுங்கருத்தால் பற்றற்றானுக்கடிைமயாகேவண்டுெமன்பதுகருத்து.

சீவகச ந்தாமணி

மலேரந்து ேசவடிேயமாெலன்பமாலா

வலேரந்த யஞ்சலிெசய்தஞ்சப் படுவா

னலேரந்த யஞ்சலிெசய்தஞ்சப் படுேம

லிலேர மலெரனினுேமத்தாவா ெறன்ேன.

சூளாமணி
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கருமாைலெவவ்வைனகள்காரளரநூறக்

கைடயலா ெவாண்ஞானக்கத ர்வ ரித்தாெயன்று

மருமாைலநன்ெனறையமுன்பயந்தா ெயன்று

மடிேயமுன்னடிபரவுமாற்றவதல்லாற்

றருமா ேல ேதனாருமறவந்த ேமந்துந்

தருவணங்குேசவடியாய் ேதவாத ேதவ

ெபருமாேனநன்ெபருெமய் நன்குணரமாட்டா

பணங்குவார் தம்ெமய்வைனபணக்ெகாழிக்கலாேம.

இத்தகையாய் புத்தப ராைனத் தருமாெலன்று ச ந்த த்தருப் பதுமன்ற

பன்கைல நூலாகும் ந கண்டில் காப்புக்கு முன் ெனடுக்குங் கடவுள்தான்

மாேல யாகுெமன்று கூறயுள்ள வதயன்படி புத்தப ராைன கண

நாயகெரன்றும், வ நாயக ெரன்றும் சகல நூலாக்க ெயான்களுந்

தங்கடங்கணூற்களின் காப்பல் ச ந்த த் தருக்கன்றார்கள்.

இதனந்தரார்த்தம்உணராமேல ச ந்த த்தும்வருகன்றார்கள்.

ேதவெரன்பார் யாவருக்கும் வழிகாட்டியும், ஆத ேதவனு மாக

ச றந்தருந்தபடியால் நாயனார் த ரிக்குறளுக்குச் சான்றுக்கவெகாடுத்துள்ள

புத்த சங்கத்ேதாராகும் கவ ேசகர ெபருந் ேதவனார் “ேதவற் றருமாெலனச்”

ச றந்த ெதன்னுந் தருவாக்கனாலும் தருமாெலன்னும் ெபயர் புத்தருக்

குரிய சகஸ்த ர நாமங்களிெலான்ெறன் றற ந்துள்ள ஞானத்தாய் தனது

ஞானகுருவாம் தருமாலுக்கடிைமெசய்ெயன்றுதருந்தக்கூறயுள்ளாள்.

57. தீவைனயகற்று

தீய - ெகாடிய, வைன -ெசயைல,அகற்று -இதயத்த ற்பதயவ டாதுநீக்கு

ெமன்பதாம்.

ெபாய்ையச் ெசால்லி வஞ்ச ப்பதும், அன்னியர் ெபாருைள யபகரிப்பதும்,

ப றர் மைனயாைள ய ச்ச ப்பதும், சீவப்ப ராணி கைள வைதப்பதும், மத

ெகடுக்கும் பானங்கைளக் குடிப்பதும் ஆகய தீவைனகளாம் பஞ்சமா

பாதகங்கைளயகற்றேவண்டுெமன்பதுகருத்து.

த ரிக்குறள்
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வைனக்கண்வைளெகட ேலாம்பல்வைனக்குைற

தீர்த்தாரிற் றீந்தன்றுலகு.

இத்தைகயத் தீவைனகள் ஒழிந்த வ டத்து ஞானச்சுடர் வளங்குவைத

அனுபவங்ெகாண்டு அறவாழியான் ேபாத த் துள்ளபடியால் அவரது

ேபாதைனையப் பன்பற்றய புத்த சங்கத்ேதாருந் தங்கள் தயானங்களில்

வளக்கயுள்ளார்கள்.

58. துன்பத்த ற் க டங்ெகாேடல்.

துன்பத்த ற்கு - உபத்த ரவமுண்டாவதற்காய, இடம் - ஆதரைவ ெகாேடல்

-நீ எக்காலுங்ெகாடாேத ெயன்பதாம்.

அதாவது, சூதாட்டத்த ற்கு ய டங் ெகாடுத்தலுந் துன்பம்

ெகாைலபாதகனுக் க டங்ெகாடுத்தலுந்துன்பம், கள்ளருந்தும் களியாட்டலுக்

க டங்ெகாடுத்தலுந் துன்பம், வ பசாரிகளுக்கு வீடு ெகாடுத்து ைவத்தலுந்

துன்பம், ெபாய்ையச் ெசால்லித் த ரிபவ ெனன்றுணர்ந்தும் அவனுக்க டங்

ெகாடுத்தலுந் துன்பம், ஈன ெசயைல யுைடயார்க்கு இல்லிடங் ெகாடுப்பன்

அதகாரிகளால் அவர்களுக்குத் துன்பம், இல்லங் ெகாடுப்பவ னுக்குந்

துன்பம் உண்டாவது ந ட்சயமாதலின் துன்பத்ைத யுண்டு ெசய்யுஞ்

ெசயலுக்குய டங்ெகாேடெலன்றுவற்புறுத்தயுள்ளாள்.

காக்ைக பாடியம்.

வானவர்க்கரசன்வாய்ைமயுணர்ந்து

ஈனச்ெசயலுக்க டந்தரா தகற்ற

ேமானவரம்ப லுற்றுநைலத்து

ஞானத்தானம் நல்குவரன்ேற.

59. தூக்கவைனெசய்.

தூக்க - சீர்தூக்க , வைன - ஒவ்ேவார் ெதாழிைலயும், ெசய் - ெசய்யக்

கடவாய் என்பதாம்.

நீ ெசய்யப்படும் ஒவ்ேவார் ெதாழிைலயும் சீர்தூக்க ந தானித்துச் ெசய்ய

ேவண்டுெமன்பதாம்.
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குறுந்த ரட்டு.

”ஆராய்ந்துெசய்பவேனயறவுள்ேளானாம்

அடக்கமற ந்தைடபவேனயருளுள்ேளானாம்”

60. ெதய்வமிகேழல்.

ெதய்வம் - ேதய்வகமாம் உள்ெளாளி கண்ேடாைர இகேழல் - நீ தாழ்வு

ெசய்யாேத என்பதாம்.

அதாவது, மக்கெளன்னும் ஆறாவது ேதாற்றத்த ற்கு ேமலாம், ஏழாவது

ேதாற்றெமன்னும் ெதய்வெமன்ேபாைன, ஆறாவது ேதாற்ற மான

மனுகுலத்ேதான்இகழ்வானாயன்,அக்ெகாடுெமாழியால்உள்ளக்களிம்பாம்

வஞ்சக மிகுந்துதாழ்ந்த ப றவக்ேகக தவ ப்பா ெனன்பதுகருத்து.

வேவகச ந்தாமணி

ஆசாரஞ்ெசய்வாராக லறெவாடு புகழுமுண்டாம்

ஆசார நன்ெமயானாலவனிய ற் ேறவராவர்

ஆசாரஞ்ெசய்யாராக லற ேவாடு புகழுமற்றுேபசார்ேபாற்

ேபச்சுமாக பணிெயாடு நரகல்வீழ்வார்.

இவற்றுள் ெமய்த் ேதவர்கெளன்றும், ெபாய்த் ேதவர்கள் ெளன்றும்

இருவைகயுண்டு. அவர்களுள், மக்கெளன சீல மிகுத்து ஒழுக்கத்தனின்று

வேவகமிகுத்ேதார்கைளசருவமக்களுந்ேதவர்கெளன்றுெகாண்டாடிவருவ

தயல்பாகும். இவர்கேளெமய்த் ேதவர்களாவர்.

ெபாய்ேவதப் புலம்பலாலும், ெபாய்புராணக் கட்டுக் கைதகளாலும்,

ஆகாயத்தனின்று பூமியல் வந்து ேதான்றனா ெரன்னும், ெபாய் ேதவக்

கைதகைளயும்ஆகாயத்தலிருந்த ேதவர் ெபண்வயற்றற் ப றந்தாெரன்னும்

ெபாய் ேதவக் கைதகைளயும், அவைனக் ெகால்ல அவதரித்தான்

இவைனக் ெகால்ல அவதரித்தாெனன்னும் ெபாய் ேதவர்கைளயும், அந்த

மதத்ைதக் கண்டிக்க அவதரித்தான் இந்த மதத்ைதக் கண்டிக்க அவதரித்தா

ெனன்னும் ெபாய் ேதவர்கைளயும், வ சாரைணப் புருஷர் இழிவு கூறுவதல்

ஒரிடுக்கணுமில்ைல, புகழ்ச்ச ெசய்வதால்ஓர் ப ரேயாசனமுமில்ைல.
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மக்களினின்று ேதவெரனத் ேதான்றயவர்கள் ப றப் ப றப் பற்று

மறுபடியுங்கருவல்வந்து ேதான்றார்கெளன்பதுசாத்தயமாம்.

சீவகச ந்தாமணி ேதவர்கள்லட்சணம்.

தருவற்ெபாற்குலத்த ற்ேறர்ந்த ேதவர்தன்தண்ெமய்ெசப்ப ற்

கருவற்றுெசன்றுேதான்றார் கானிலந் ேதாய்தல்ெசல்லா

குருவேமெலழுகலாகா ெவாளியுமிழ்ந் தலகுேமனி

பருதயனியற்றெதாக்கும் பன்மலர் கண்ணினாடா

ெபாய்க் குருக்களின் கற்பனா ேவதங்களிலும் புராணங்

களிலும் வைரந்துள்ள ெபாய்த் ேதவர்கள் கைதகைளயும், அவர்கள்

நம்ப க்ைககைளயும் ஒழித்து ெமய்த் ேதவர்களும், எக்காலுந் ேதாற்றக்கூடிய

ேயழாவது ேதாற்ற முைடயவர்களு மாகய மகா ஞானிகைள யகழலாகா

ெதன்னும் ெபரு ேநாக்கங் ெகாண்டு ெதய்வமிகேழெலன்னுந் ெதளிவுபடக்

கூறயுள்ளாள்.

ெசாரூபசாரம்.

எங்கும்ெபாதுவாயருக்குெமாரு சீவன்முத்தர்

தங்குமிடந்தாேனதலவாச - மங்கவர்கள்

பார்ைவேயதீர்த்தமவர் பாதார வ ந்தமலர்ச்

ேசைவேய சாயுச்ச யம்.

61. ேதசத்ேதாெடாத்துவாழ்.

ேதசத்ேதாடு - ேதசத்துள்ேளார் சீலத்துடனும் ஒழுக்கத் துடனும், ஒத்து-

மனமுவந்துவாழ் -நீ வாழக் கடவாய் என்பதாம்.

அதாவது, ேதகத்துடன் ஒத்து வாழ்தலும், ஒரு ேதசத்துடன் ஒத்து

வாழ்தலும், ஒரு ெபாருைளத் தரும் ேதகத்துடன் ஒத்து வாழ்தலாவது

மிகு புச ப்பால் மந்த ேவதைனயுண்டு, மிகு ேபாகத்தால் தாது ெகட்டு

நஞ்சைடதலுண்டு, மிகு அவாவால் ெபருந்துக்கமுண்டு, இவற்ைற

ந தானித்துமிதபுச ப்பு, மித ேபாகம்மிதஅவாவனின்றுவாழ்தேலேதகத்ேதா

ெடாத்துவாழ்தெலன்னப்படும்.
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அைவேபால்; ேதசத்ேதாருக் குள்ள ெபாய்யாவ ரத சீலத்தலும்,

ெகால்லாவ ரத சீலத்தலும், களவாவ ரத சீலத்தலும், காமமிகா

வ ரத சீலத்தலும், மதுவால் மயங்காவ ரத சீலத்தலும் ஒத்து வாழ்க

ேவண்டுெமன்பதுகருத்தாம்.

இத்தைகய பஞ்சசீலத்ேதாருடன் ஒத்து வாழாது பஞ்சபாதகச் ெசயலாம்

சீலங்ெகட்டு ஒத்து வாழ்வானாயன் சீலமிகுத்ேதார் யாவரும் சீ ச ீ

ெயன்றகழ்ந்து ேசரவ டா தகற்றுவார்கள்.

அத்தைகயவாழ்க்ைகத்துைணயற்றுவாழ்வதனும்மடிவதுேமலாம்.

இத்தைகய சீலத்ேதாருடன் ஒத்து வாழ்க ேவண்டு ெமன்பது அம்மன்

கருத்ேதயன்ற நீத ெநற ெகட்டு அவன் ெபரிய சாத , இவன் சறய

சாத ெயன்ேபாருடனும், அவன் சாமி ெபரிய சாமி, இவன் சாமி சன்ன

சாமிெயன்ேபாருடனும்ஒத்துவாழ்கேவண்டுெமன்னுங்கருத்தன்று. நீத யும்,

ெநறயுமைமந்த ேதசம் சீரும் ச றப்புமைடயுேமயன்ற , அநீத யும் அறெநறயும்

அைமந்தேதசம்ஒருகாலும்சீரும், ச றப்புமைடயப்ேபாக றதல்ைல. ஆதலின்

சீலமாம் நீத ெநறயைமந்த ேதசத்ேதாருடன் ஒத்து வாழ்க ேவண்டுெமன்பது

துணிபு.

பழெமாழி வளக்கம்.

ேதேராடு மணிவீத தண்டைலயார்த் தருவைமந்த
ேதசெமல்லாம்

ேபேராடும் பைடத்தவீராத வீரெனனும்ெபரிேயாேனனும்

ேநேராடும்உலகத் ேதாெடான்றுபட்டு நடப்பதுேவ நீத யாகும்

ஊேராடவுடேனாடி நாேடாட நடுேவாடலுறுததாேன.

நீத ெநறயாம் ேநர்வழியல் ஊேராட வுடேனாடலும், நாேடாட

நடுேவாடலும்சுகநைலயுறுத தருவதாகும்.

62. ைதயல்ெசாற்ேகேளல்.

ைதயல் - ெகாடூரமாம், ெசால் -வார்த்ைதகைள, ேகேளல்ெசவ ெகாடாேத

என்பதாம்.

எத ரியால்உன்ைனத்ைதக்கக்கூறுெமாழிக்கு, ெசவ ெகாடுப்பாயாயன்
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ேகாபமீண்டு அவனுடன் ேபார்ெசய்ய ேநரும் அதனால் துக்கம்

ெபருகும். ஆதலின் எத ரி ைதயல் ெசாற்களுக்கு ெசவ ெகாடாதருக்க

ேவண்டுெமன்பதுகருத்து.

அதாவது, குத்த க்குற்ற யழுக்குங் ெகாடூரச் ெசயலுக்குத்

ைதத்தெலன்றும், பனியன் ெகாடூரத்தால் இைலயுதரு மாதத்த ற்குத்

ைதமாதெமன்றும்; ெகாடூர ெநய் கலந்த வஸ்துக் களுக்குத் ைதலெமன்றும்,

புண்பட ய தயத்தல் ைதக்கக்கூறும் ெகாடூர வார்த்ைதக்குத் ைதயல்

ெமாழிெயன்றுங்கூறப்படும்.

அன்னியனாற் புண்படக்கூறுந் ைதயல் ெமாழியாங் ெகாடூர

வார்த்ைதைய ெசவயற் ேகட்டவுடன் ேகாபமீறும். அக்ேகாபத்தால்

ஒருவருக்ெகாருவர் ைககலக்குந் ைதயலுண் டாம். அத்ைதயலால்

துன்பம் ெபருக மாளா துக்கத்த ற் காளாக்கவடும். ஆதலின் எத ரிகளாற்

கூறுங்ெகாடூர ெசாற்கைள ேகளாதருப்பேத சுகெமன்றற ந்த ஞானத்தாய்

ைதயல்ெசாற்ேகேளெலன்றுவற்புறுத்த த்கூறயுள்ளாள்.

63. ெதான்ெமய்மறேவல்.

ெதால்-பூர்வ, ெமய் -ேதக களாம் பழெமயாங் குடும்பத் ேதாைர, மறேவல் -

என்றும்மறவாேத என்பதாம்.

வாைழயடி வாைழேபால் ெதான்று ெதாட்டு ேதான்ற வரும் பழ

ெமய் தங்கய குடும்பத்ேதாைர மறவாதருக்க ேவண்டுெமன்பது

கருத்து. ெதான்றுெதாட்டு வழங்கவரும் பூர்வ குடும்பத்ேதாைர

மறவாமலிருப்பதனாலுண்டாகும் வருத்தயும், மறப்பதனாலுண்டாகுங்

ேகடும்யாெதன்பீேரல்.

ெதான்ெமய் மறவாச் ெசயலால் குடும்பம் வருத்த யைடந்து

அவர்களுக்குள் வேவக வருத்தயைடந்ேதார் சார்பால் முக்குடும்பத்ேதார்

சுக வருத்தயும், ஞானமும் ெபறுவதுடன் பன் குடும்பத்ேதாரும்

வருத்தயனின்றுசுகவாழ்க்ைகப்ெபறுவார்கள்.

ெதான்ெமயாம் பூர்வசுற்றத்ேதாைர மறந்து பற்றற்ற வைரப் ேபால்

நடித்தல்முன்குடும்பத்ேதார் ேதாற்றமும், ேசர்க்ைகயும்மைறந்துேபாவதுடன்
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பன்சந்தத களும்வருத்தயன்ற பாழைடந்து ேபாம்.

த ரிக்குறள்.

பற்றற்ேறெமன்பார் படிற்ெறாழுக்கெமற்ெறற்றன்

ேறகம் பலவுந் தரும்.

64. ேதாற்பைனெதாடேரல்.

ேதாற்பைன-உன்னால்முறயடிக்கப்பட்ேடாைன,ெதாடேரல் -பன்பற்ற ச்

ெசல்லாேத என்பதாம்.

வல்லால் ேதாற்றவனுக்கும், வ த்ைதயால் ேதாற்ற வனுக்கும் உள்ள

வேராதம்எத ரிையெயவ்வைகேயனும்ெஜயக்குமளவும்,உள்ளனவாதலின்

அத்தைகய ேதாற்பைனத் ெதாடர்ந்து ெசல்லுவதனால் எத்தைகயுந்

துன்பமுண்டா ெமன்றுணர்ந்த ஞானத்தாய் ேதாற்பைனத் ெதாடேரெலன்று

வற்புறுத்த க்கூறயுள்ளாள்.

இவற்றுள் ேதாற்பன ேதாடேர, ெலன்னும் பாட ேபதமு முண்டு. ேதாற்ற

வயாஜியத்ைத ெதாடர்ந்தும் ெஜயத்த தனந்த முண்டு. ேதாற்ற யுத்தத்ைத

வ டாமுயற்சயாற் ெறாடுத்து ெஜயத்தயுத் தங்களும் அனந்தமுண்டு.

ஆதலின் ேதாற்பைன ெதாடேற ெலன்னும் வாசகேமயன்ற ேதாற்பன

ெதாடேர ெலன்னும்வாசகமன்று.

ஓர் வயாஜியத்த ேலனும் யுத்தத்த ேலனும், வாக்கு வாதத்த ேலனும்

அபெஜயமைடந்ேதானின் உள்ள வஞ்சனத்ைதயும் ெபாறாைமையயு

முணராது மித்துருெவன்ெறண்ணி ேதாற்ற வைனத் ெதாடர்வதாயன்

ேகடுண்ெடன்பதுகருத்தாம்.

65. நன்ெமய்க் கைடப டி.

நல் - நல்ல, ெமய் - ேதக , நற்ேறக , நல்லவன் என உலேகார் ெசால்லுஞ்

ெசயைல, கைடப டி - முடிவாய பாக்கயெமன்றுபற்றுெமன்பதாம்.

உலகத்ேதாரால் நல்லவன், நன்மார்க்கன், நற்குணத்ேதான், நற்புத்த ரன்,

என்று ெசால்வதற்ேகதுவாம் நன் ெமய்ையத் ேதாற்ற ைவப்பான்
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ேவண்டி நன்ெமய்க் கைடப டி ெயன்று, இரண்டாவது ேபதவாக்கயத்ைதக்

கூறயுள்ளாள். அதாவது ெபாய்ச் ெசால்லாெமய், ப றர்மைன நயவாெமய்,

களவு ெசய்யாெமய், கள்ளருந்தாெமய், ெகாைல ெசய்யாெமய் ஆகய

சுத்த ேதக களாக வாழ்தேல நன்ெமய்க்கைட ப டித்த ெலன்று கூறத்தகும்,

நல்வாய்ெமய் நல்லூக்கம் நற்சாட்ச யுைடய நன்ைமயாம் சுத்த ேதகயாக

வாழ்தேல ந ர்வாணத்தன்சுருக்க பாைதயுமாகும்.

66. நாெடாப்பனெசய்.

நாடு - நாட்ேடார் நன்ெசய் புன்ெசய் பூமியன் ெசயலுக்குரிேயார், ஒப்ப

- அவர்கள் சம்மத க்கும் படியான ெசயைல, ெசய் -நீ ெசய்யக் கடவாய்

என்பதாம்.

அதாவது - நாெடன்றும், நகரெமன்றும், ப ரித்துள்ள இரு வகுப்பார்க்குள்,

நகரவாச கள் யாவரும் அரசனது ெசங்ேகா லுக்குள் அடங்க வாழ்தல்

ேபால் நாட்டு வாச கள் யாவரும் ேவளாளத் ெதாழிலாம் ஏரடிக்கும் ேகாலுக்

ெகாப்ப வாழ்க ேவண்டுெமன்பது கருத்தாம். அஃது யாெதன் பீேரல்

பூமிைய உழுதுண்ேபானாம் ேவளாளனுக்கு ஏரும், மாடும் இல்லாவ டில்

மற்றவனிடம் ஒப்ப உதவ புரிதலும், நீர் வாய்க்காலின் ஒழுக்குகைள

ஒருவன் பூமிக்குப் பாய்ந்தபன் மற்றவன் பூமிக்கு ஒப்ப ப் பாய வடுதலும்

ஆகய சர்வ ேமழிச் ெசயைலயும் ேகாைழப்படாது ெசய்தற்கு நாெடாப்பச்

ெசய்தேல நலமாகும். நாெடாப்பாது ஒருவன் ஏரிக்கால் நீர் பாய்ச்சுமுன்

மற்ெறாரு வன் பாய்ச்சுதலும், ஒருவன் ேமழி முடியுமுன் மற்ெறாருவன்

ஏைரப் ப டித்தலுமாகய ஒப்பாச் ெசயைலச் ெசய்தல், நாட்டுக்குக் ேகட்ைட

வைளவக்குஞ்ெசயலாதலின்உழேவா ராம், நாட்ேடார் நாெடாப்பனச்ெசயல்

ேவண்டுெமனவற்புறுத்த க்கூறயுள்ளாள்.

67. நைலயற் ப ரிேயல்.

நைலயல் - க யானவழிப்பனின்று, ப ரிேயல் - நீ நழுவாேத என்பதாம்.

அதாவது ேதாற்றும் ெபாருட்கள் யாவும் ெகடுவ தயல்பாதலின்

அத்ேதாற்ற நைலயலும் அதன் அவாநைலயலும் நல்லாது உண்ெமய்

உணரும்சுழிமுைனநைலையப் ப ரிெய ெலன்பதுகருத்தாம்.
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குருவருளாற் காட்டிடு நைலயும்அந்நைலேயயாம்.

அகஸ்தயர்.

வழித்துமிக பார்த்த டேவெபாரிதான்வீசும்

முச்சந்த வீதய ேலதீபந் ேதான்றும்

சுழித்த ய ேல ேபாகாதுஒருமனதாய் நன்றால்

சுத்தெமன்றநாதெவாலிக்காத ற் ேகழ்க்கும்

இழுத்தெதன்றுநீகூடத் ெதாடர்ந்தாயானால்

எண்ெணண்ணாபறப்ப றப்பு எய்தும் பாரும்

அழுத்த மனேகசரத்தல் நன்றுைமந்தா

அப்பேனலலாடத்தல்தூங்குவாேய.

ஞானக்குறள்.

ஈெராளி யீெதன்றைறவனுைரத்தனன்

நீெராளி மீது நைல.

மய ர்முைனயற்பாத மனத்தற வுண்ேடல்

அய ர்ப்புண்டங்காத நைல.

அழியும் நைலையப்பற்ற ந ற்பது அழுைகக்கும் பற்கடிப் ப ற்கும்

ஆதாரமாதலின், அத்தைகய துக்கத்ைதயகற்றுவான் ேவண்டி அழியா

நைலயாம், உள்வழிேநாக்க நைலயற் ப ரிேய ெலன்றுகூறயுள்ளாள்.

68. நீர்வைளயாேடல்.

நீர் - பங்குனிபருவத்தல்ஜலத்தால்,வைளயாடு -வைளயாட்ைட,ஆேடல்

நீவைளயாடாேத ெயன்பதாம்.

அதாவது பூர்வ காலத்தல் ச த்தார்த்தயார் காமைனயுங் காலைனயும்

ெவன்ற பங்குனி மாத பருவத்தல் ெபௗத்தவர சர்களும், குடிகளும்

ஒன்றுகூடி ெபண்களும் புருடரும் நீர் வைளயாடுவதும் காமன் பண்டிைகக்

ெகாண்டாடுவதும்வழக்கமாகும்.

அத்தைகய வைளயாட்டினால் மத மயங்க ெபண்களின் கற்பு நைல

தவறுதலும், புருஷர்கள் பஞ்சவ ரதங் ெகடுதலு மாகய நீர் வைளயாட்ைட
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சத்தய சங்கத்ேதார் தடுத்துள்ளது மன்ற அம்மனும் அவ்வைளயாட்ைடக்

கண்டித்தருக்கன்றாள்.

அது கண்ேட சருவேதச ெபௗத்தர்களும் நீர்வைள யாட்ைட

நீக்கவ ட்டேபாதலும் மார்வாடிகளும் குஜிராத் த யரும் ெபண்கைள

நீக்காமலும், நீக்க யும் புருஷர்கள் அந்நீர் வைளயாட்ைட நாளது வைரயல்

வைளயாடி வருகன்றார்கள். பூர்வம் புருஷர்களும் ெபண்களும் அந்நீர்

வைளயாடுவதனா லுண்டாகுங் ேகடுகைள யுணர்ந்த ஞானத்தாய்

நீர்வைளயாேட ெலன்றுகாமன்வழாைவேயகண்டித்தருக்கன்றாள்.

சீவகச ந்தாமணி

காசறுதுறவன்மக்க கடவுளர் ச ந்ைத ேபால

மாசறுவசும்பன்ெவய்ேயான்வடதைசயயனமுன்னி

யாசற நடக்குநாளுைமங்கைணக்கழவன்ைவக

பாசைறப் பரிவு தீர்க்கும் பங்குனி பருவஞ்ெசய்தான்.
முழவங்கண்டுயலாதமுதுநகர்

வழவுநீர் வைளயாட்டுவரும்பனாற்

ெறாழுவற் ேறான்றய ேதாமரு ேகவலக்

க ழவன்முெதயல் ேபாற்க றர்வுற்றேத.
இன்றுநீர் வைளயாட்டினுேளந்தைழ

ெதான்றுசுன்னத்தற் ேறான்றய ேவறுபா

டின்ெறன்னாவக்ேகார்கூற்றெமன்ெமயா

நன்றுநீலக்கணித்தலஞ்ச ந்தனாள்.
சீராவச் சலம் ேபந்துெமன்சீரடி

யாராவக் கழலாடவேராடும்

ேபராவக் களம் ேபான்றுெபான்றார்புன

னீராவும்வைளத்தார் ந கரில்லார்.
கார்வைளயாடியமின்னைனயார்கத ர்

வார்வைளயாடியெமன்முைலைமந்தர்

தார்வைளயாட்ெடாடு தங்குபுெபாங்கய

நீர்வைளயாட்டணி நன்றைதயன்ேற.

69. நுண்ெமய்நழுேவல்.
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நுண் - நுட்பத்தலறயும் வ ேவக மிகுத்த, ெமய் - ேதக ெயனத் ேதான்ற ,

நழுேவல் -அதனின்றுேகடைடயாேத என்பதாம்.

நுட்பத்தலற ந்துக் ெகாள்ளக்கூடிய வ ேவகமும் நுண்ணி தலாய்ந்து

ணரக்கூடிய வ சாரைண மிகுதயலிருந்து நழுவ , வ ேவக மற்ேறான்

வ சாரைண யற்ெறாெனன்பதாயன், முன்ேதக ேதாற்ற ச றப்புக் ெகடும்.

ஆதலின் நுண்ணிய அறைவ ேமலும் ேமலும் வருத்த ெசய்ய ேவண்டுேம

யன்ற அவற்றனின்றுநழுேவெலன்பதுகருத்தாம்.

இவற்றுள் தற்காலம் அச்ச ட்டுள்ளப் புத்தகங்களில் நுண்ைம நுகேரல்

எனும் வாசகபாடேபதமும் ம-௱-௱-ஶ்ரீ. மீனாட்ச சுந்த ரம் பள்ைள மாணாக்கர்

ேகாவ ந்தப் பள்ைள யவர்கள் ஏட்டு ப ரித யலும் (நுண்ெமய் ஈழுேவல்),

என்னும்வாசகபாடேபதமும்உள்ளதுகண்டுஉசாவுங்கால்நுண்ைமநுகேரல்

எனும் வாசகஞ் சைதந் துள்ளதன்ற சகலேதச மக்களுக்கும் ெபாருந்தா

ெபாருளுள்ளதால்நுண்ெமய்நழுேவல்எனும்சகலமக்களுக்கும்ெபாருந்தும்

வாசகத்ைதெவளிய ட்டுள்ேளாம்.

70. நூற்கைலகல்.

நூற்கைல - அறைவ வளர்க்குங் கைல நூற்கைள கல் - நீ வாச க்கக்

கடவாய் என்பதாம்.

அதாவது காமெவகுளி மயக்கங்கைளப் ெபருக்க கூடிய பல

வைக நூற்களிருக்கன்றபடியால் அவற்ைற கண்ேணாக் காமலும்,

கற்காமலும் அறைவ வருத்த ச் ெசய்யக்கூடிய கைல நூற்கைளேய

கற்க ேவண்டுெமன்பது கருத்தாம். தற்காலம் பத த்துள்ள புத்தகங்களில்

நூற்பல கல் என்றருந்த ேபாதனும் புராதன ேவட்டுப் ப ரத களில் நூற்கைல

கல்ெலன்ேறவைரயப் பட்டிருக்கன்றது.

காக்ைக பாடியம்.

பலநூல்கற்றுப் பாழைடவதனுங்

கைலநூற்கற்றுகாட்ச வடிவாஞ்

சைலநுதற் காம ேசட்ைடயகற்ற

யுலகமவர் மாட்ெடன்னலுமுவப்ேப.
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71. ெநற்பய ர்வைள.

ெநல் - ெநல்ெலன்னும் பய ர் - தானியத்ைத, வைள - நீ வுழுது பய ரிடு

ெமன்பதாம்.

அதாவது சகலஜீவர்க்கும்உணவாகவளங்கும்தானியம் ெநல்லாதலின்

அவற்ைற ேவண முயற்ச ெசய்து வைளவக்க ேவண்டுெமன்பது

கருத்தாம். ெபளத்தர்கள் யாவரும் தங்கள் சுய ப ரேயாசனத்ைதக்

கருதாது பலர் ப ரேயாசனத்ைதேய மிகக் கருதுவராதலின் சகல

ஜீவர்களுக்கும் ப ரேயாசனமாகும் ெநற்பயைர வைளவக்கும்படி

வற்புறுத்த க்கூறயுள்ளாள்.

72. ேநர்பட ெவாழுகு.

ேநர் - சகலவருக்கும்நல்லவன்ேநரானவெனன்று, படகாணும்படி,ஒழுகு-

நீ வாழக்கடவாெயன்பதாம்.

நஞ்சுள்ள பாம்புகள் யாவும், ெபரும்பாலும் சகலர் கண் களுக்கும்

புலப்படாமல் உலாவும், நஞ்சலா நீர் பாம்பு கேளா சகலர் கண்களுக்கும்

ேநர்பட உலாவும். அதுேபால் நன்ெமய்க் கைடப டித்து சகலர் கண்களுக்கும்

ேநர்பட ஒழுகேவண்டுெமன்பதுகருத்தாம்.

73. ைநவனநணுேகல்.

ைநவன - வாக்கால் ைநயவுைரக்கும் கூட்டத்தாரும் ேதகத் தால் ைநய

புைடக்கும் கூட்டத்தாருமாகய தீயைர, நணுேகல் ெநருங்கய வாழ்க்ைகைய

புரியாேத என்பதாம்.

சுகேதகமும், சுகுணமும் தீயர் ேசர்க்ைகயால் ைநவத னுபவ

மாதலின் அத்தைகய தீயச் ெசயேலாரால் ைநவன நணுேகல் என்று

கூறயுள்ளாள். தன்னிற்றாேன ேகட்ைட வருவத்துக் ெகாள்ளுஞ் ெசயலுக்கு.

ைநயெலன்றும்ைநவனெவன்றுங்கூறப்படும்.

74. ெநாய்யவுைரேயல்.

ெநாய்ய - அன்பு மிகுத்ேதார் மனமுைடய, உைரேயல் - ஒரு வார்த்ைதயும்

ேபசாேத என்பதாம்.
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அதாவது குடும்பத்தல் அன்பு த ரண்டு வாழ்பவர்கைளயும்

ச ேனக தத்தல் அன்புத ரண்டு ேநச ப்பவர்கைளயும் அடுத்து அவர்களுக்குள்

த ரண்டுள்ள அன்ைப ெநாய்ய வுைடப்பதா யன் குடும்ப ெமன்னுங்

கூடி வாழும் வாழ்க்ைகயுமற்று, ச நஹத ெமன்னும் அன்புமற்று

ேசர்க்ைகப் ப ரிந்துேபாம். அத்தைகய ப ரிவனால் வாழ்க்ைகக்

கனத்தங் ேகடுண்டாவைத யுணர்ந்த ஞானத்தாய் வார்த்ைதப் ேபசுவதல்

ெநாய்யவுைரேயல்என்றுகூறயுள்ளாள்.

75. ேநாய்க்க டங்ெகாேடல்.

ேநாய்க்கு - ேதகத்தல் வயாத ேதான்றற்கு, இடம் - ஓராதா ரத்ைதக்,

ெகாேடல் - என்றுஞ்ெசய்துக்ெகாள்ளாேத என்பதாம்.

மிதமிகுத்தப்புச ப்புந்க டங்ெகாடுத்தவ டத்தலும், பலேதகேபாகத்த ற்கு

இடங்ெகாடுத்த வ டத்தலும் வயாத ேதான்ற உடைல வைதப்பது உள்ள

சுவாப மாதலின் இன்னின் னக் ெகாரூரச் ெசயல்களால் இன்னின்னான்

இன்னினிய ேநாய் கண்டு உபாைதப்படுக றாெனன் றுணர்ந்தும், அதைன

மறந்தும் வாைதப்படுவது மக்களியல் பாதலின் அதனின்று வழிப்பான்

ேவண்டிேநாய்க்க டங்ெகாேடெலன்றுகூறயுள்ளாள்.

76. பழிப்பனபகேரல்.

பழிப்பன - மற்றவர்கைளப் பழித்தலும் இழிவு கூறுதலு மாகய

ெமாழிகைள, பகேரல் - மறந்தும் ேபசாேத ெயன்பதாம்.

தனது குற்றங்கைளயுந் தனது குடும்பத்ேதாரிழிவுகைளயும்,

தான் ெசய்யுமிழிய ெதாழிலாம் ெசயைலயுங் கருதாது ஏைனேயார்

குற்றங்கைளயும், ஏைனேயார் குடும்ப யழிைவயும், ஏைனேயார்

ெதாழிலிழிைவயும் எடுத்துக் கூறுவதாயன் ஏைனேயாரிவனி ழிைவயும்,

பழிையயுெமடுத்துக் கூற ேயளனஞ் ெசய்வதுடன் எல்ேலார்க்கும்

வ ேராத யாய் சகலரானுஞ் சீ, ச ீ ெயன்றகழப் படுவான் ஆதலின் பகரு

ெமாழிகளில் பழிப்பனபகேர ெலன்றுகூறயுள்ளாள்.

77. பாம்ெபாடு பழேகல்.
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பாம்பு - வஷப்பற் ைபைய யுைடய, ஓடு - ெஜந்த ேனாடு, பழேகல் -

எப்ேபாதும் ேநச க்காேத என்பதாம்.

பற்களில் வஷப்ைபைய ேசர்த்து ைவத்துள்ள ெஜந்துக் களுடன்

பழகுவதாயன்எக்காலத்த ேலனும்ஓர்கால்அப்ைபய

லுள்ளவஷத்ைத ெவளியடுவதற்குவழிேதடும். வழிேதடுங் காரணேமா

அதன் மீரிய ேகாபேமயாம். அக்ேகாபத்தால் கடித்து வடுத்த வஷமானது

பழகயவன் ேதக முழுவதும் பரவ நஞ்சைமந்து வடுவதுடன் நச ந்தும்

ேபாகன்றான். ஆதலின் நஞ்சுள்ள ெஜந்துக்ளுடன் பழகலாகா ெதன்பது

கருத்து.

78. பைழபடச் ெசால்ேலல்.

பைழ - குற்றம், பட-உண்டாகச், ெசால்ேலல் - பகராேத ெயன்பதாம்.

அதாவது துஷ்டர்கள் தங்களுக்குள் வன்ெனஞ்சங், குடிெகடுப்பு,

ெபாறாெமய், நீச்சச் ெசயல் முதலியன நைறத்துக் ெகாண்டு குற்றமற்றப்

ெபரிேயார்கைளக் கண்டவுடன் ெவகுண்டு தங்களது நீச்சகுணச் ெசயலா

லவர்கைளப் பைழ படக் கூறுவது சுவாபமாகும். அவ்வைகப் ெபரிேயார்

கைளப் பழித்தலால் அவர்களுக் குண்டாகும் மனத்தாங்கலின் ெகாத ப்ேப

பழித்தவைனயும் பழித்ேதான் குடும்பத்ேதாைரயும் பாழாக்கும். ஆதலின்

இதனந்தரார்த்தங் கண்ட ஞானத்தாய் ெபரிேயார்கைளப் பைழபடச்

ெசால்ேலெலன்றுகூறயுள்ளாள்.

79. பீடுெபற நல்.

பீடு - வல்லெமய், ெபற உண்டாகத்தக்க நைலயல், ந ல் - ந ற்கக்கடவா

ெயன்பதாம்.

ேதகமானது தக்க வலுவலுள்ள வைரயல் யாெதாரு ெதாழிலுக்கும்,

முயற்ச க்குமஞ்சாது எடுத்த காரியங்கைள முடிப்பதற் ேகதுவானதன்ற

பற்பல பணிகளுந் ேதான்ற வுபத்த ரவஞ் ெசய்யாவாம். பீடு குைறந்த கால்

எடுக்கும் முயற்ச களுஞ் ேசார்வைடவதன்ற ேதகத்த ற் பற்பல வயாத களுந்

ேதான்ற வுபத்த ரவத்ைத யுண்டு ெசய்யும். ஆதலின் ஒவ்ேவார் மக்களுந்
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தங்களது தனங் குைறயனும் தானியங் குைறயனும் ேதகபலங் குைறயாது

வாழ்தல் சுகநைலயாகும். ச ற்றன்பப் ெபருக்கத்தனால் ேதகசக்தையக்

குைறத்துக் ெகாள்ளுவதும் பணம் ேசர்க்கும் வஷயத்தால் புச ப்ைபக்

குைறத்து ேதக சக்தையக் குைறத்துக் ெகாள்ளுவதுமான அனுபவமறயா

ெபாய் ேவதாந்த ேவஷத்தால் ேதக சக்தையக் குைறத்துக் ெகாள்ளுவதும்

உள்ள வழக்கமாதலின் த ரிகாலச் ெசயலு முணர்ந்த ஞானத்தாய் ெபாய்

வ ரதங்களாலும் ெபாய் ேவதாந்தத்தாலும் ெபாய் ெபாருளாைசயாலும்

புச ப்ைபயகற்ற ேதகத்தன் பீடுைரயாது ெவாடுக்க ப் பாழைடவார்கெளன்

றுணர்ந்துபீடுெபற நல்ெலன்றுகூறயுள்ளாள்.

80. புகழ்ந்தாைரப் ேபாற்றவாழ்.

புகழ்ந்தாைர - மற்றவர்களால் புகழத்தக்க ெபரிேயார்கைள ேபாற்றயும்

துதெசய்துெகாண்டாடி, வாழ்-வாழக்கடவா ெயன்பதாகும்.

அதாவது வத்ைதயல் மிகுந்தப் ெபரிேயாெரன்றும் புத்தயல் மிகுந்த

ெபரிேயாெரன்றும், ஈைகயல் மிகுந்த ெபரிேயாெரன்றும் சன்மார்க்கத்தல்

மிகுந்த ெபரிேயாெரன் றும் புகழ்ந்து அவர்கைள ேபாற்ற வாழ்வது ஒழுக்க

மிகுத்த வுலகத் ேதார் சுவாபமாகும் அவற்ைறக் ெகாண்ெடாழுகும் நீயும்

அவ்வேவக மிகுந்த புருடர்கைளப் ேபாற்ற வாழக்கடவா ெயன்பதாகும்.

அத்தைகய வ ேவக மிகுத்த ேமன்மக்களாம் ெபரிேயார்கைளப் ேபாற்ற

வாழ்தல் அவர்களது வத்தயா வருத்தயன் ெசயலும், புத்த வருத்தயன்

ெசயலும் ஈைக வருத்தயன் ெசயலும் சன்மார்க்க வருத்தயன் ெசயலுந்

தங்களுக்கு வளங்கும் மற்ற பன் சந்தத ேயார்களால் தாங்களும்

ேபாற்றத்தக்க வாழ்க்ைக ெபறுவார்கள். ஆதலின் ஒழுக்க மிகுத்ேதாரால்

புகழத்தக்கப் ெபரிேயார்கைளநீயும் ேபாற்ற வாெழன்றுகூறயுள்ளாள்.

81. பூமித ருத்தயுண்.

பூமி - உனதுநலத்ைத, தருத்த - கல் காடுகைளப் ேபாக்க ப் பய ர் ெசய்து,

உண் - நீ புச க்கக்கடவா ெயன்பதாம்.

அதாவது, சகல ெதாழிலிலும் பூமிையத் தருத்த உண்ணும் ேவளாளத்

ெதாழிேல வ ேசஷத்ததாகும். எவ்வைகயெலன்னில் மகாஞானிகள்
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அரசர்கள் முதல் ஜீவராச களீராக அன்ன மூட்டி ஆதரிக்கும் ெதாழிலாகலின்,

பூமியன்பலைனேபாத த்துள்ளாள்.

ஏெரழுபது.

ெவங்ேகாப கலிக்கடந்த ேவளாளர்வைளவயலுள்

ைபங்ேகாலமுடிதருந்த பார்ேவந்தர்முடிதருந்தும்

ெபாங்ேகாைத களியாைனேபார்ேவந்தர் நடத்துகன்ற

ெசங்ேகாைலத்தாங்குங்ேகா ேலரடிக்குஞ்ெசங்ேகாேல

82. ெபரியாைரத்துைணக்ெகாள்.

ெபரியாைர - வ த்ைதயலும் புத்தயலும் ஈைகயலும் சன்மார்க்கத்தலும்

மிகுந்த ேமன்மக்கைள,துைணக்ெகாள் - வுதவ பற்ற நல்லுெமன்பதாம்.

மக்களுள் மூர்க்கர் ேகண்ெமயால் ேகாபலாபமும், காமிய மிகுதயால்

பணியன் லாபமும் ெபற்று துன்புறுவது அனுபவ காட்ச யாதலின்

அவேவக கைள யணுகாது வ ேவக கைள அணுக ேவண்டுெமன்று

கூறயுள்ளாள்.

நீத ெவண்பா.

அரிமந்த ரம்புகுந்தாலாைனமருப்பும்

ெபருங்ெகாளிேசர்முத்தும்ெபறலாம் - நரிநுைழயல்

வாலுஞ்சறயமயெரலும்புங்கத்தபத்தன்

ேதாலுமல்லால் ேவறுமுண்ேடா ெசால்.

83. ேபதெமயகற்று

ேபத - பலவைகக் குணங்களும் பலவைகக் ெசயலு மைமந்த

ெமய் - நைலயற்ற ேதக ெயன்று பறர் ெசால்லுஞ் ெசயைல, அகற்று -

நீக்க க்ெகாள்ளுெமன்பதாம்.

ேபதமாக ய நைலயற்ற குணங்களும், நைலயற்ற ெசயலு

மைமந்தவெரன்று மற்றவர் காண்பாராயன் எத்ெதாழிலு மிணங்க

வ டாமலகற்ற வடுவார்கள். அவற்றால் பலவைக இடுக்கண்களுண்டாக
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துக்கம் ெபருக ப்ேபாம் ஆதலின் உமக்குள்ள ேபதகுணத்ைத யகற்று

ெமன்பதுகருத்தாம்.

த ரிக்குறள்.

நாணாெமய் நாடாெமய் நாரின்ெமய்யாெதான்றும்

ேபணாெமய் ேபைதெதாழில்.

84. ைபயேலா டிணங்ேகல்.

ைபயல்-பரியாசமாம்சறுேசஷ்ைட,ஓடு-உள்ளவர்களுடன்,இணங்ேகல்

ேசராேத என்பதாம்.

அதாவது, மக்களுரு வைமந்தும் குரங்கு ேசட்ைடயுள்ளவர்

பாலிணங்கடில் வ ேவக வ ர்த்த க்கு தக்க வார்த்ைதகளும், ெசயலுமின்ற

களியாட்டுங் கலகமும், ெபருக வீேண மனத் தாங்க லுண்டாகும். அதனால்

வத்யாபுத்த வருத்த க் குைறந்து வீேண அல்லலைடவார்க ெளன்றரிந்த

ஞானத்தாய்பரியாசக்காரைரயணுகலாகாெதன்னுங்கருத்துடன்ைபயேலா

டிணங்ேகல்என்றுகூறயுள்ளாள்.

85. ெபாருடைனேபாற்றவாழ்.

ெபாருள் - ெமய்ப்ெபருள், தைன - தன்ைன, ேபாற்ற - ச ந்த த்து, வாழ் -

வாழக்கடவா ெயன்பதாம்.

தன்ைனத்தா ணுணெரன்னுந் தனக்குள்ள நற்ெசயல் கைளயுந்

துற்ெசயல்கைளயு முணர்ந்து தனக்ெகாரு ேகடும் வராது துற்ெசயல்கைள

யகற்ற நற்ெசயல்கைளப் ெபருக்க சுகநைலயாம் உண்ெமய்ப்

ெபாருளுணர்ந்து நற்றேல ந த்தய வாழ்க்ைகக் காதாரமாதலின்

க்ஷணத்தற்கு க்ஷணம் அழிந்து ெகாண்ேட ேபாகும் ெபாய்ப் ெபாருைள

ேபாற்றாது ந த்தய ஒழுக்கமாம் நீடு வாழ்க்ைக ையத்தரும் ெமய்ப்

ெபாருைளப் ேபாற்ற வாெழன்றுகூறயுள்ளாள்.

த ரிக்குறள்.

ெபாருளல்லவற்ைறப்ெபாருெளன்றுணரு

மருளானா மாணாப் ப றப்பு.
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எப்ெபாருள்யார்யார்வாய்க் ேகட்பனுமப்ெபாருள்

ெமய்ப்ெபாருள்காண்பதறவு.

86. ேபார்த்ெதாழில் புரிேயல்.

ேபார் - எக்காலும் வாது வழக்குக் ேகதுவாம், ெதாழில் - கன்மங்கைள,

புரிேயல் - நீ ெசய்யாேத என்பதாம்.

ஓர்ெதாழிைலயாரம்ப க்குங்கால்அதேனதுெகாண்டுஎக்காலமும்வாது

வழக்ைகயுண்டுெசய்யுங்கன்மத்ைத புரியாேத ெயன்றுகூறயுள்ளாள்.

87. மனந்தடுமாேறல்.

மனம் - ஒன்ைறெயண்ணி, தடு - மந்ெறாழன்ைற, மாேறல் - ப றழாேத

என்பதாம்.

ஊனக்கண்பார்ைவய ராது நடக்கல்உடல் தடுமாறுவது ேபால், உள்வழி

பார்ைவயாம் கயான நைல தவரி மனந்தடு மாறுவ தயல்பாதலின்,

எக்காலும் வழிப்பனின்று மனந்தடு மாறும் ெசயலாலுண்டாகும்

துக்கவருத்த கைளயும், மனந்தடு மாறாச் ெசயலாலுண்டாகும்

சுகவ ர்த்த கைளயும், காட்ச யன நுபவத்தா லுணர்ந்து கயானக் கண்

நைலப்பதற் காய் மனந்தடுமாேறல் என்றுகூறயுள்ளாள்.

88. மாற்றானுக்க டங்ெகாேடல்.

மாற்றானுக்கு - வாக்க ெலான்று மனதெலான்றுமுள்ள

வன்ெனஞ்சனுக்கு, இடம் ெநருங்கய இல்லத்ைதக் ெகாேடல் -நீ

ெகாடுக்காேத ெயன்பதாம்.

அதாவது உள்ளத்தல் மாறுபட்டவனும் மனதல் மாறு பட்டவனும்

ெசய்ைகயல் மாறுபட்ட வனுமாகய வன்ெனஞ்ச சத்துருக்களுக்கு

இடங்ெகாேட ெலன்று வற்புறுத்த க் கூறயுள் ளாள். மாற்றாெனன்பது -

கூற்றெனன்பவனுக்கும் ெபாருளாத லின், காலனுக்க டங்ெகாேடெலன்பதும்

மற்ேறார் பாடேபத மாகும். காலனுக் க டங்ெகாடுக்கும் வழிகள்

இராகத்துேவஷ ேமாகங்கேளயாகும். இம்மூவழிகளிலும் இடந்தரா தகற்ற ,
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யாள்வேதஜாக்ரைதயாம்.

89. மிைகப்பட ெசால்ேலல்.

மிைக - துன்பத்ைத, பட-உண்டாக்கத்தக்க வார்த்ைதைய, ெசால்ேலல் - நீ

மறந்தும் ேபசாேத என்பதாம்,

அதாவது உனது குமாரன், குளத்தல் முழுக வ ட்டான், உன் கணவைன

அடித்துவ ட்டார்கெளன்று ேவடிக்ைகயாக ெசால்லும் வார்த்ைதகள் ெகாடு

வைனயாக முடிந்து பலவைக துன்பத்த ற்காளாக்க வடுகறபடியால்

த டீெரன்று மக்களுக்குக் ேகட்ைடயுண்டாக்கத்தக்க வார்த்ைதகைளப்

ேபசலாகாெதனும் தன்மேநாக்கத்தால் ஞானத்தாய் மிைகப்பட ெசால்ேலல்

என்றுகூறயுள்ளாள்.

த ரிக்குறள்.

மறந்தும் ப றன்ேகடுசூழற்கசூழி

னறஞ்சூழுஞ்சூழ்ந்தவன்ேகடு.

நீத ெவண்பா.

ெவய்ேயான்க ரணமிகச் சுடுேமெவய்யவனில்

ெசய்ேயான்க ரணமிகத் தீதாேமா ெவய்யகத ர்

எல்ேலான்க ரணத்ெதரியனிலுெமண்ணமிலார்

ெசால்ேலமிகவுஞ்சுடும்.

90. மீதூண்வரும்ேபல்.

மீ-அத க,ஊண் - புச ப்ைப, வரும்ேபல்இச்சயாேத என்பதாம்.

அதாவது மிதமின்ற மீதூண் இச்ச ப்பவர்க்கு ேசாம் பலும்

மந்தமுண்டாக சர்வ ெதாழில் வருத்த களுங் ெகடுவ தன்ற சுற்றத்தாரும்,

ெபருவயற்ேறாெனன்றகழப் ேபெரடுப் பான். ஆதலின் மிதாகாரம் புச த்து

வத்தயாவருத்தையயும்,அறவன்வருத்தையயும்,ெபருக்க சுகவாழ்ைவப்

ெபற ேவண்டுெமன்னுந் தர்மச ந்ைதயால் அத கப் புச ப்ைப வரும்பா

ேதயுங்கெளன்றுகூறயுள்ளாள்.
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நீத ெவண்பா.

ஒருேபாது ேயாக ேயெயாண்டளிர்ச்ைசமாேத

இருேபாது ேபாக ேயெயன்ப - த ரிேபாது

ேராக ேய நான்குேபாதுண்பானுடல்வ ட்டுப்

ேபாக ேயெயன்றுபுகழ்.

91. முைனமுகத்துநல்ேலல்.

முைன-கூறயஅம்ைபேயந்த முைனந்ேதான்,முகத்து-எத ரில், ந ல்ேலல்

- ந ற்காேத ெயன்பதாம்.

எப்படிெயனில் எய்யேவண்டியவன் தவற டில், எத ர்த் ேதான்றயவன் மீது

அவ்வம்பு பட ேநரிடு மாதலின் சனந்து முைனந்ேதார் எத ர் ந ற்கலாகாது

ஒருவைன ேநாக்கவடும் அம்பன் முன் மற்ெறாருவன் ந ப்பானாயன் அது

தவற யவன்மீது பட்டு கலகத்ைதயுண்டுெசய்யும் என்பதுகருத்து.

92. மூர்க்கேராடிணங்ேகல்.

மூர்க்கர்- ேகாப கள், ஓடு - உடன்,இணங்ேகல்ெநருங்ேகெலன்பதாம்.

முற்ேகாப மிகுந்த மூர்க்கைர ேநச ப்பதனால் இவனுேமார்

மூர்க்கெனன்று, மற்றவர் மத ப்பதுடன் நல்ேலார் ெநருங்கவு மாட்டார்கள்.

ெநருங்கனும் ேநச க்கமாட்டார்கெளன்பது கண்டு, நல்லவெனன்று

வளங்குங்கால் மூர்க்கரது ேகண்ெமய் ேதான்றன், நல்லவெனன்னும்

ெபயரற்று சுகமிழப்பா ெனன்னுங் கருைணயால், மூர்க்கேராடிணங்ேக

ெலன்றுகூறயுள்ளாள்.

நீத ெவண்பா.

நல்ெலாழுக்க மில்லா ரிடஞ் ேசர்ந்த நல்ேலார்க்கு

நல்ெலாழுக்க மில்லாச்ெசானண்ணுேம - ெசால்லிவடின்

பாம்ெபனவுன்னாேரா பழுைதேயயானாலுந்

தாம்பமரும் புற்ெறடுத்தக் கால்.

93. ெமல்லியா ேடாள் ேசர்.
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ெமல்லியாள் - மிருது வாக்குைடயவள், ேதாள் - உடன், ேசர்- கூடி வாழ்கக்

கடவாெயன்பதாம்.

ெமல்லிய வாக்கும் ெமல்லிய ெசயலும் ெமல்லிய நைடயு முைடயாைள

இல்லாளாக்க வாழக்கடவா ெயன்பதாம்.

அறப்பளீசுர சதகம்.

கணவனுக்கனியளாய்மிருது பாஷயாய்மிக்க

கமல ந கர்ரூபவதயாய்

காய்சனமி லாளுமாய் ேநாய் பழியலாத ேதார்

கால்வழியல்வந்தவளுமாய்

மணமிக்க நாணமட மச்சம் பய ர்ப்ெபன

னருமினிய மார்க்கவதயாய்

94. ேமன்மக்கள்ெசாற்ேகள்.

ேமல் - ச றந்த, மக்கள் - மனுக்களின், ெசால் வார்த்ைதைய, ேகள் -

ேகழ்க்கக் கடவா ெயன்பதாம்.

வ த்ைதயலும் புத்தயலும் மிகுத்துள்ள தன்ற அன்பு ஈைக சாந்தத்தல்

உயர்ந்ேதார் மாட்ேட உலகம் சீர்த ருந்துவ தனுபவங் கண்ட ஞானத்தாய்

ேமன்மக்கள் ெசாற்ேகெளன்று வற்புறுத்த க் கூறயுள்ளாள். ச லர்

ேமன்மக்கெளன்றால் உயர்ந்த ஜாத ெயன்றும், கீழ்மக்கெளன்றால் தாழ்ந்த

ஜாத ெயன்றும் அதனுட்ெபாருளறயாது ேவஷ ஜாத ேயார் வகுப்பன்படி

ெபாருட்கூறத்த ரிவர். அஃதுெபாருந்தாவாம்.

95. ைமவழியார் மைனயகல்.

ைமவழியார் - கண்ணில்ைமய ட்டு மயக்கவல்லார், மைன - வீடுகளுக்கு,

அகல்-தூர நல்லுெமன்பதாம்.

தூண்டிலிட்டும்வைலவீசயும்மச்சங்கைளயழுப்பதுேபால், கண்களுக்கு

ைமய ட்டு வாலிப மக்களுக்கு வைலவீசும் ைமவழியார் மைனையக்

கண்டவுடன்அவ்வ டம் நல்லாதுதூரவகல ேவண்டுெமன்பதுகருத்து.
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96. ெமாழிவ தறெமாழி.

ெமாழிவது - ஓர் வார்த்ைத புகலுங்கால், அற -சந்ேதக மற, ெமாழி

ெசால்லேவண்டுெமன்பதாம்,

ஒரு வார்த்ைதைய புகலுங்கால் அவ்வார்த்ைதயன் ெபாருள் ெதரிந்தும்

ெதரியாது மிருக்குமாயன் ப ரேயாசன மற்றுப்ேபாம். ஆதலின் ெமாழியன்

வாக்குமுழுவதும்ெதளிவுறெசால்லேவண்டுெமன்பதாம்.

97. ேமாகத்ைதமுந .

ேமாகத்ைத-காமிய மயக்கத்ைத, முந -கடந்து நல்ெலன்பதாம்.

காமெவகுளி மயக்கங்களாம், மூன்றனுள் காமியேம மிக்கக் ெகாடிய

தாதலின் அவற்ைற முந ந்து ஜயத்தாேல மக்களுக் கழகாம், ஆதலின்

ேமாகத்ைதமுனிெயன்றுவற்புறுத்தயுள்ளாள்.

98. வல்லெமய் ேபேசல்.

வல்ல - மிக்க சாமார்த்தயமுைடய, ெமய் - ேதக ெயன்று, ேபேசல் -

பலருமறயக்கூறாேத ெயன்பதாம்.

அதாவது மாமிக்ேகார் மாமியுண்ெடன்பைத யுணர்ந்து, எமக்கு ேமற்பட்ட

வல்லெமய்ப் புருஷனில்ைல ெயன்று கூறுவானா யன் அவனுக்கு

ேமற்பட்ட வல்லெமய்யன் அழித்து வடுவான். ஆதலின் எத்தைகய

வல்லெமேயாராயனும்தனதுவலத்ைத பலரறயகூறாதருப்பேத ச றப்ைபத்

தருெமன்றுவளக்கயுள்ளாள்.

அறப்பளீசுர சதகம்.

தனக்குெவகுபுத்தயுண்டாயனுெவெறாருவர்

தன்புத்த ேகழ்க்க ேவண்டும்

தானத கசூரேனயாயனுங்கூடேவ

தள ேசகரங்கள் ேவண்டும்

கனக்கன்றவத்துவானாயனுந்தன்னினுங்

கற்ேறாைர நத்தேவண்டும்

காசனிையெயாருகுைடய லாண்டாலுவாசலி
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கருத்துள்ளமந்த ரி ேவண்டும்.

99. வாதுமுற்கூேறல்.

வாது - தருக்கம் புரிவதல், முன் - முன்பு, கூேறல் - ேயாச யாது ேபசாேத

ெயன்பதாம்.

அதாவது குற்றங் கூறுதலும், கூறும் ெபாருள் வளங்காது கூறுதலும்,

கூறயைதக் கூறுதலும் மிகப்பட கூறுதலும் முன் கூறயவற்ைறக் கூறுதலும்

முன் கூறய ெபாருளுக்கு மாறு ெகாள ெபாருள் கூறுதலும் முன்ெமாழிக்கு

பன்ெமாழிவ ேராத க்கக்கூறுதலும்நூலுக்குக்குற்றமாதல்ேபால்,வாதாகுந்

தருக்கத்தல் ேயாச யாது முன் ேபசலாகாெதன்பது கருத்து. துரிதத்தல் முன்

ேபசலால் எத ரி ெகாணர்ந்தைவ இலக்கய தருக்கமா இலக்கண தருக்கமா

மேதா தர்க்கமா ெவன்பது வீேண வளங்காது வ ரிந்து ேபாம். அவற்றால்

எடுத்த வாது முடிவு ெபறாெதன்றற ந்துள்ள அவ்ைவயார் வாது முற்கூேற

ெலன்றுகூறயுள்ளாள்.

தருக்கக்ெகௗமுக . 113-சூ

வாதுமுற்கூற வழுவுறவடுத்தல்

ஏதுபயனின்றழிவதுமாகும்.

100. வ த்ைதவரும்பு.

வத்ைத - ைகத்ெதாழிைல, வரும்பு - நீ கற்பதற்கு ஆைசக்

ெகாள்ெயன்பதாம்.

அதாவது வத்ைதைய வரும்ப கற்றுக்ெகாள்ளுவதல் ஓர் பாைஷையக்

கற்பேத வத்ைதெயன்று கூறுவாறு முண்டு. அஃது ெபாருந்தாவாம்.

எவ்வைகய ெலன்ப ேரல் “கற்ேறார்க்கு ெசன்ற வ டெமல்லாம் ச றப்பு”

என்னும் முதுெமாழிைய ச ரேமற்ெகாண்டு தமிழ் பாைஷையத் ெதளிவுறக்

கற்றவன் கன்னட ேதசம் ேபாவானாயன் சறப்பைடவாேனா. கன்னட

பாைஷையத் ெதளிவுறக் கற்றவன் மராடேதசம் ேபாவானாயன்

சறப்பைடவாேனாஒருகாலுஞ்சறப்பைடயான்.
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ஓடத வத்ைத,மரவைனவத்ைத,ைதயல்வத்ைதெபான்வைளவத்ைத.

பய ரிடும் வத்ைத, ெசய்யும் வத்ைத, உேலாக ெபாருத்த வத்ைத, காந்த

வ த்ைத, இரசவ த்ைத முதலிய வற்றுள் ஒன்ைறத் ேதறக் கற்று எத்ேதசம்

ேபாயனும்ச றப்பைடவான். அதற்குப்பகரமாய்நமதுஐேராப்ப யர்அமரிக்கர்

சீனர் ஜப்பானியர் முதலிய ேமன்மக்கள் மற்ற ேதசத்ேதார் பாைஷகைளக்

கற்காதருப்பனும் தங்களிடமுள்ள வத்ைதகளின் ைதரியத்தால் எங்கும்

உலாவ சுகம்ெபற்றருக்கன்றார்கள்.

101. வீடுெபற நல்.

வீடு - முத்த , ந ருவாண ெமன்னும் நைலைய, ெபற - அைடதற்கு, ந ல் -

ஞானவரம்பல் ந ற்கக் கடவா ெயன்பதாம்.

வீ டுேபறாம் நருவாணமாகும் ப றவயற்ற நைலேய துக்கத்ைத

ெயாழித்த வ டமாதலின் அவற்றற்கு ேகடிலாபருவம், ேமாட்சம், ேகவலம்,

ச த்த , வீடு,ைகவல்லியம்மீளாகத நருவாணம்பரகத , ச வம்,முத்த , அமுதம்

எனவழங்க வந்தார்கள் நாளதுவைரயலும்வழங்க வருகன்றார்கள்.

102. உத்தமனாயரு

உத்தமனாய் -உன்ைனசகலரும்நல்லவெனன்றுெசால்லத்தக்கவனாய்,

இரு - நீ வீற்றருக்கக் கடவா ெயன்பதாம்.

மக்களுள் மத்த பெனன்றும், உத்தமெனன்றும், அதம ெனன்றும்,

வழங்கக்கூடிய நைலயல் அதமைனயும், மத்த பைனயும் நீக்க

உத்தமைனேய உலகங் ெகாண்டாடுவது இயல்பாதலின் ஞானத்தாய்

உத்தமனாயருெமன்றுகூறயுள்ளாள்.

103. ஊருடன்கூடிவாழ்.

ஊருடன் - மநுக்களாம் க ராம வாச களுடன், கூடி - ேசர்ந்து, வாழ் -

வாழக்கடவா ெயன்பதாம்.

அதாவது ஒருவருக்ெகாருவர் வலக வாழ்க்ைகப் புரிவதனால்

ஆபத்துக்குதவாமல், அல்லலைடய ேநரிடுெமன்ற ற ந்த ஞானத்தாய், மக்கள்

ஒருவருக்ெகாருவர் உபகாரிகளா யருக்க ேவண்டுெமன்னுங் கருத்தால்
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குடிகள் ேசர்ந்து வாழ்க்ைக ெபற ஊருடன் கூடி வாெழன்று கூறயுள்ளாள்.

ேமன்மக்கள் வாக்கு தவ ராது ேசர்ந்து வாழ்ந்து வந்த ெபௗத்த தன்ம

அரசர்களும் குடிகளும், வாழ்ந்த ய டங்கைள ேசரி, ேசரி ெயன்று வழங்க

வந்தார்கள்.

104. ெவட்ெடனப் ேபேசல்.

ெவட்ெடன - மனந் துண்டிக்கத்தக்க கடின வார்த்ைதகைள, ேபேசல் -

மறந்தும் ேபசாேத ெயன்பதாம்.

கடின வார்த்ைதகளில் அனந்தக் ேகடுண்டாவைத யுணர்ந்த ஞானத்தாய்

ெவட்ெடனப் ேபேசெலன்றுவளக்க க்கூறயுள்ளாள்.

105. ேவண்டிவைனெசேயல்.

வைன -குற த்த ெதாழிைலஒருவன்ெசய்துவருகன்றாெனன்றற ந்தும்,

ேவண்டி -அத்ெதாழில் நீயும்வரும்ப , ெசேயல் - ெசய்யாேத ெயன்பதாம்.

அதாவது ஒருவன் ஒரு ெதாழிைல நடத்த வருகன்றா

ெனன்றற ந்தருந்தும் அைத நாடு வதாயன் எத ரிையக் ெகடுப்பதற்கு

ேயதுெவன்றுணர்ந்த ஞானத்தாய் ேவண்டி வைனெசேயெலன்று

கூறயுள்ளாள்.

106. ைவகைரத்துயெலழு.

ைவகைர - சூரிய வுதய காலத்தல், துயல் - ந த்தைரைய வ ட்டு, எழு - நீ

எழுந்தருெமன்பதாம்.

ைவகைர வழிப்ேப சூர்யகைல, சத்த ரகைலக் காதார மாதலின் சூரியன்

கைரகட்டுக்குவழிக்கேவண்டுெமன்றுகூறயுள்ளாள்.

107. ஒன்னாைரச் ேசேரல்.

ஒன்னாைர - பைகவர்களாகுஞ் சத்துருக்கைள, ேசேரல் - ெநருங்காேத

என்பதாம்.

அடுத்துக் ெகாடுப்பது பைகவர் சுவாபமாதமலின் அவர்கைள

ெநருங்கலாகாெதன்பதுகருத்து.
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108. ஓரஞ்ெசால்ேலல்.

ஓரம் - ஒருவர் சார்பாய் சார்ந்து ெகாண்டு மற்ெறாரு வர்க்குத்

தீங்குண்டாகத்தக்க வார்த்ைதைய, ெசால்ேலல் - எக்காலுஞ் ெசால்லாேத

என்பதாம்.

எக்காலும் நடுநைலயனின்று சகல கார்யாத களிலும் ேபச

ேவண்டுெமன்பதுகருத்தாம்.

ஒளைவயார், அம்மன் என்னும் ெபயர்ெபற்ற ஞானத்தா யருளிய முதல்

வாசகம்.

முற்றற்று.
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ஸ்ரீ அம்பிைகயம்மன் அருளிய திரிவாசகம் ஆ.

இரண்டாம் வாசகம் -குன்ைறேவந்தன்

ஶ்ரீபுத்தாய நம:

ெதன்னிந்த ரர் ேதச புத்ததர்ம சாக்ஷயக்காரர்களில்

ஒருவளாகய

பாரதமாதா ஒளைவயார்

எனும்

ஶ்ரீஅம்பைகயம்மன்

அருளிச்ெசய்த

இரண்டாம்வாசகம்

தருவாளர் க. அேயாத்த தாஸபண்டிதர்

உைர

குன்ைறேவந்தன்

காப்பு.

குன்ைறேவந்தன்ெசல்வனடியைன

ெயன்றுேமற்ற த்ெதாழுேவாமியாேம.

குன்ைற ேவந்தன் - மைலக்குன்றல் வாழரசெனன்றும், ெசல்வன் -

அழியா சம்பத்தெனன்றும் வழங்கப் ெபற்ற புத்த ப ரானின், அடியைன

- ெசந்தாமைரப் பாதங்கைள, என்றும் - எக்காலுமும், ஏற்ற - ேபாற்ற ,

ெதாழுேவாம் - வணங்குேவாம், யாம் - யாங்கள்என்றவாறு.

அரசன் மரத்தடியல் உட்கார்ந்தருந்தது ெகாண்டு அரசன் மரம்,

அரசமரெமனக் காரணப் ெபயைரப் ெபற்றது ேபால், வ ம்பாசார

வரசன் ஆளுைகக்குட்பட்ட ஓர் குன்றன் மீது ச த்தார்த்தயாம் அரசன்
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வீற்றருந்து சாத்தய தன்மமாம் தசபார ெமன்னும் தசசீலங்கைளப்

பதலித்து வம்பாசாரனால் பலவைக தன்மங்கைளயும் ெசய்வத்து வந்த

பீடமாகுங் குன்ைறேய ஆதாரமாகக் ெகாண்டு, குன்ைற ேவந்தெனன்றும்,

வைரயாது ெகாடுக்கும் ஈைகைய ஆதாரமாகக் ெகாண்டு ெசல்வெனன்றும்,

வழங்கவந்தப் ெபயர்கைளேய ஞானத்தாய் தானியற்றயுள்ள இரண்டாம்

வாசகக்காப்ப ற்கூறயுள்ளாள்.

பன்கைலந கண்டு.

ச றத்தடுங்குன்ைறேவந்தன்குணபத்த ரன் சீலநூைல

யறஞ்ெசயாவாேறகற்றவதமயக்கத்தனாேல

குைறந்தடுந் தமது ேமற்ேகாள்ெகாளியமற்றதுகரந்ேத

யற ந்ததுமறயாதாைர ேயற்றலுமிழிமடந்தான்.

சூளாமணி

மிக்ெகரி சுடர்முடிசூடி ேவந்தர்க

ெடாத்தவரடி ெதாழத் ேதான்றுந் ேதான்றலா

யக்க ரி ெபருஞ்சறப் ெபய்தயாயைட

சக்கரப் ெபருஞ்ெசல்வன்சாைலசார்ந்தேத.

சீவக ச ந்தாமணி

சனவுணர்கடந்த ெசல்வன்ெசம்மலர்கலநாைள

நூல்.

1. அன்ைனயும்ப தாவும்முன்னற ெதய்வம்.

அன்ைனயும் - தாயாரும், ப தாவும் - தகப்பனாரும், முன் ஆதயாகவும்

முந்நைலயாகவும், அற - காணக்கூடிய, ெதய்வம்கடவுளர்கெளன்பதாம்.

அதாவது குழவயாகத் ேதான்றயக்கால் அமுதூட்டி ஆராட்டியவளும்,

அன்னமூட்டி பாராட்டியவளுமாகய தாயாரும், ேசையயுந் தாையயும்

ஆதரித்து வந்த தந்ைதயும், காப்பு இரட்ைச ய ரண்டிலும் முதற்

www.Kaniyam.com 86 FreeTamilEbooks.com



ெதாகுத - 2   க.அேயாத்த தாஸப் பண்டிதர் ச ந்தைனகள்

கடவுளாகத் ேதான்றயுள்ள படியால் அவர்கைளேய கண்ணிற்கண்ட முதற்

ெதய்வெமன்றுகூறயுள்ளாள்.

2. ஆலயந்ெதாழுவதுசாலவுநன்று.

ஆலயம் - முதற்ெறய்வமாகக் காணுந்தந்ைத தாயாைர மேனாவைமத

ெபற,ெதாழுவது-வணங்குவது. சாலவும் -எக்காலும், நன்று-சுகெமன்பதாம்.

அதாவது தந்ைத தாயாைர ெதய்வமாகக் ெகாண்டவன் அவர்கள்

காப்ைபயும், இரட்ைசயும், நன்றயற ந்து அவர்க்கன் பான ஆதரைணைய

யதயத்தூன்ற வணங்கயும், அவர்கைள அன்புடன் ேபாஷத்தும்,

வருவானாயன் அச்ெசயைலக் கண்ணுற்றுவரும் இவனது ைமந்தனும்

அன்ைனத்தந்ைதயைரெதய்வெமனக்ெகாண்டு,ஆலயந்ெதாழுதுவருவான்.

அங்கனமின்ற அன்ைனையயும்ப தாைவயும்அன்புடன்ேபாஷத்துஆலயம்

ெபறத்ெதாழுவைத வடுத்து, கல்ைலயுஞ் ெசம்ைபயும் ெதாழேவண்டு

ெமன்பதுகருத்தன்றாம்.

பட்டினத்தார்.

ெசால்லினுஞ்ெசால்லின்முடிவலும் ேவதச் சுருதயலும்

அல்லினுமாசற்றவாகாயந்தன்னிலுமாய்ந்துவ ட்ேடார்

இல்லினும்அன்பரிடத்தலுமீசன்இருப்பதல்லால்

கல்லினுஞ்ெசம்பலுேமா யருப்பாெனன்கண்ணுதேல.

கடவுளந்தாத

வீண்பருக்ெகத்தைனச் ெசான்னாலும் ெபாய்யது
ெமய்ெயன்ெறண்ணார்

மாண்பருக்குப்ெபாருளாவதுண்ேடா மதுவுண்டுெவற

காண்பைரக்கும்ப ட்டு கல்ைலயுஞ்ெசம்ைபயுங்ைகெதாழுது

பூண்பவர் பாதகபூதலத்ெதால்ைலப டித்தவேர.

என்றுமகாஞானிகள்கூறயுள்ளவற்ைறநாம் பன்பற்ற ேவண்டியதன்ற ,

அஞ்ஞானிகளின் கருத்ைத பன்பற்ற லாகாெதன்பது கருத்து,

பாலிபாைஷயல் ஆலயெமன்றும், ஆவலயெமன்றும் மேனாலயெமன்றும்

வழங்கும்வாக்கயங்கள்மூன்றும்ஒருெபாருைளத்தரும்.
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ஒளைவக்குறள்

வாயுவழக்க மற ந்துெசற ந்தைடங்கல்

ஆயுட்ெபருக்கமுண்டாம்

வாயுவனாலயஉடம்பன்பயேன

ஆயுவ ெனல்ைலயது.

3. இல்லறமல்லதுநல்லறமன்று.

இல்லறம் - மைனயாளுடன் கூடி வாழும் வாழ்க்ைகயல் மனெமாத்து

வாழ்தேல, நல்லறெமனப்படும்அல்லது - அவ்வைகயல்லாதது, நல்லறமன்று

- நல்லறெமன்பதற்றுெபால்லறெமன்றுகூறுதற் ேகதுவுண்டாம்.

இல்வாழ்க்ைகயல் மைனயாளனும் மைனயாட்டியும் மனெமாத்து

வாழ்தேல இல்லறெமன்னும் நல்லறமாவதுடன் இகவாழ்க்ைகயலும்

சுகவாழ்க்ைக ெபறுவார்கெளன்பது கருத்து. மனெமாத்து வாழும்

இல்லாளின் வாழ்க்ைகப் ெபற்ற வன் துறந்த ெபரிேயார்களுக்கும், துறவா

ச ரிேயார்களுக்கும்,மறந்த ரந்தமக்களுக்கும்உதவ புரியும்உத்தமனாதலின்

இல்லறத்தல் நல்லறத்ேதாைனமிக்க மத த்துக்கூறயுள்ளாள்.

த ரிக்குறள்

இல்வாழ்வாெனன்பானியல்புைடயமூவர்க்கு

நல்லாற்றனின்றதுைண.

அறெநற ச்சாரம்

மடப்பதுஉமக்கட் ெபறுவதூஉம்ெபண்பான்

முடிப்பதுஉெமல்லாருஞ்ெசய்வர் பைடத்ததனால்

இட்டுண்டில்வாழ்க்ைக புரிந்துதானல்லறத்ேத

ந ற்பேரல்ெபண்டீெரன்பார்.

நாயனாத காரர் காப்ப யம்.

தைலவனாந் தைலவெயன்பார் தங்களிற் பக்கமன்பு

நைலமனெமாருெமேயாடு நீணிலந்தன்னில்வாழ்தல்
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பலனவெனன்னில்வானிற் பரமனுமருள்ேபரின்ப

நலனுநீ டூழிகாலம் நன்ெகாடுவாழ்குவாேர.

4. ஈயார் ேதட்ைட தீயார் ெகாள்வர்.

ஈயார் - மற்றவர்க்குக் ெகாடாத ேலாப யரின், ேதட்ைட - சுகப்ெபாருைள,

தீயார் - வஞ்சகர், கள்ளர் ெபாய்யர்களாகயக் ெகாரூரச் ச ந்ைதைய

யுைடயவர்கள், ெகாள்வர் - அபகரித்துக்ெகாள்ளுவார்கள்என்பதாம்.

நாலடி நானூறு

உடாஅதமுண்ணாதுந்தமுடம்பு ெசற்றுங்

ெகடாஅத நல்லறமுஞ்ெசய்யார் ெகடாஅது

ைவத்தீட்டினாரிழப்பர்வான்ேறாய் மைலநாட

வுய்த் தீட்டுந் ேதனீக்கரி.

5. உண்டிசுருங்குதல்ெபண்டிற்கழகு.

உண்டி - உண்ணும் புச ப்ைப, சுருங்குதல் - மிதாகாரத்தல் நறுத்தல்,

ெபண்டிர்க்கு - ெபண்களுக்கு,அழகு - ச றப்பாகும்.

அதாவது ெபண்கள் தங்களது புச ப்ைப அத கமுமல்லாது

ெகாஞ்சமுமல்லாது புச ப்பார்களாயன் தன் கணவைனயும் பந்துக்கைளயும்

வரும் வருந்தனைரயும் அன்புடன் ேபாஷப் பார்கள். அங்கனமின்ற

ெபருந்தண்டிைய வரும்புவேரல் தன் கணவைரயும், பந்துக்கைளயும்,

வருந்தைனயும் ேவாம்பார் கெளன்பது தண்ணமாதலின் உண்டி சுருக்க

வாழ்தேலஇல்வாழும்ெபண்களுக்கனியெதன்றுகூறயுள்ளாள்.

நீத ெநற வளக்கம்.

கற்பன்மகளிர் நலம்வற்றுணவுெகாளா

ெபாற்ெறாடி நல்லார் நனிநல்லர் - மற்றுத்தங்

ேகள்வர்க்கு ேமதலர்க்குந் தங்கட்குதங்கைளஞர்

யாவர்க்குங் ேகடுசூழார்.
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6. ஊருடன்பைகக்கன்ேவருடன்ெகடும்.

ஊருடன் - ஓர் க ராமத்துட் ேசர்ந்து வாழும் எல்ேலாரு டனும்,

பைகக்கன் - வ ேராத த்து ெகாள்ளின், ேவருடன் - தனது புத்த ரமித்த ர

சந்தத ேயார்களுடன், ெகடும் - சீரழிவார்க ெளன்பதாம்.

ஆதலால்ஒருவருக்ெகாருவர்உபகாரிகளாக வளங்க ேவண்டுெமன்றும்,

ஒருவருக்ெகாருவர் ஆதரவாக யருக்க ேவண்டுெமன்றும்,

எண்ணமுைடயவர்களாய் ஓரிடஞ் ேசர்ந்து வாழ்தற் காரம்ப த்தவர்கள்

வாழ்க்ைக எண்ணத்ைத வடுத்து வேராத ச ந்ைதையப் ெபருக்க க்

ெகாள்வதாயன், அக்குடி வாழ்க்ைகயல் தான் ெகடுவதுமன்ற தனது

குடும்பசம்பந்த முள்ள யாவருங் ெகடுவார்கெளன்றுணர்ந்த ஞானத்தாய்

ஊராெரல்ேலாருடனும்வ ேராத த்துக்ெகாள்ளாதீர்கெளன்றுகூறயுள்ளாள்.

7. எண்ணுெமழுத்துங்கண்ெணனத்தகும்.

எண்ணும் - கணிதத்தல் (அ) எட்ெடன்னும் வரிவடிவும், எழுத்தும் -

அட்சரத்தல் (அ) அகரெமன்னும் வரிவடிவம் உண்ெமய்ப் புறெமய்ெயன்னு

மிரண்ைடயும்கூடியக்கண்ெணன-அருட்கண்ணாம்ஞானவழிெயன, தகும்

-கூறுதெலாக்குெமன்பதாம்.

அதாவது (அ)அகரமாமுதெலழுத்தன்சுழிேயஞானசாதகர்க்குஉள்வழி

பார்ைவநைலயா தலின்எண்ணுக்கு (அ) எட்டாகவும் எழுத்தல்அகரமாகவும்

வளங்கும்வரிவடிேவஞானக்கண்ெணன்றுவளக்கயுள்ளாள்.

த ரிக்குறள்.

எண்ெணன்பேவைனெயழுத்ெதன்பவவ்வ ரண்டுங்

கண்ெணன்பவாழுமுய ர்க்கு.

ஞானக்கும்மி

கட்டுபடாதந்தவச்சுமட்டம் - அதன்

காேல பன்னிரண்டாைகயனால்

எட்டுக் கயற்றனால்கட்டிக்ெகாண்டால் –அது

மட்டுபடுமடிஞானப்ெபண்ேண.
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அறெநற ச்சாரம்.

தன்ேனாக்குந்ெதய்வம் ப ற தல்ைலதான்றன்ைனப்

பன்ைனமனமறப்ெபற்றாேனல் - என்ைன

எழுத்ெதண்ேணேநாக்க யருெமயுங்கண்டாங்

கருட் கண்ேணநற்பதறவு.

8. ஏவாமக்கள்மூவாமருந்து.

ஏவா - ெபரிேயாேரனும், தாய் தந்ைதயேரனும் ஒன்ைற ேநாக்க

ேயவல், கூறுவதற்கு முன்பு மக்கள் - மநுக்களவற் ைறயுணர்ந்து ெசய்யுஞ்

ெசயலானது, மூவா - என்றுங் ெகடாது சுகம் தரும், மருந்து - அவுடதத்ைத

ெயாக்குெமன்பதாம்.

எஜமானனாயனும்தாய்தந்ைதயராயனும்இன்னைதக்ேகட்கன்றார்கள்

இனியைதத் ேதடுகன்றார்கெளன் றுணர்ந்து அவ்ேவைலப் புரிேவார்

ேதவாமிர்தத்த ற்ெகாப்பானவெரன்பதுகருத்து.

9. ஐயம்புகனுஞ்ெசய்வைனெசய்

ஐயம்புகனும் - ப ச்ைசேயற்றுண்ணுங்காலம் வரினும் அச்ேசாம்ேபரிச்

ெசயைலக் கருதாது, ெசய்வைன - உனக்குத் ெதரிந்த ெதாழிைல

வ டாமுயற்சயுடன், ெசய் - ெசய்து சீவ க்கக் கடவாெயன்பதாம்.

அதாவது கால ேயதுக்களாலும் வயாத களினாலும் ெசய்ெதாழில்

முயற்சகுன்ற பயந்து ஒருவைர ய ரந்து ேகட்க ேநரிடும். அவ்வைக

ய ரந்துண்ணாந் ெதாழிைலேய கைட ப டிப்பதாயன் ப ச்ைசக்

கைடயாவ டத்து களவு சூது வஞ்சக முதலிய துற்கருத்தயங்களுக்

காளாக்கவடும். ஆதலின் இரந்துண்ணும் காலம் வரினும் அவனவன்

ெசய்ெதாழிலில் முயற்சகுன்றாதருந்து ெசய்யக்கூடிய வைனைய ெசய்து

சீவ க்கேவண்டுெமன்பதுகருத்து.

10. ஒருவைனப்பற்ற ேயாரகத்தரு.

ஒருவைன - தன்ெமய்தாேன, பற்ற - யுணரப்ப டித்து, ஓரகத்து -

உள்ளத்தன்கண்,இரு - நைலத்தருெமன்பதாம்.
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தன் ெதாழிலால் தனக்கு ேபாஷப்பும், தன்ைன யுணர்ந்து ஒடுங்கலால்

தனக்கு சுகமும் உண்டாவதயல்பு. ஏைனய மக்களால் சுகங்காணலரி

தாதலின் தன்ெனாருவைனப்பற்ற தன்னகத்ெதாடுங்க ேவண்டுெமன்பது

கருத்தாம்.

அறெநற ச்சாரம்

ெசய்வைனயல்லாற் ச றந்தார் ப ரதல்ைல

ெபாய்வைனமற்ைறப்ெபாருெளல்லா – ெமய்வனவல்

தாயார் மைனவயார் தந்ைதயார் மக்களார் நீ

யார் நைனவாழி ெநஞ்சு.
தாேனதனக்குபைகவனா நட்டானும்

தாேனதனக்குமறுைமயுமிம்ைமயும்

தாேனதான்ெசய்தவைனப்பயன்றுய்த்தலால்

தாேனதனக்குக்கரி.

ஒற்றுைமய் நயத்தால் ஒன்ெறனத் ேதான்று ெமாருவன்

தன்ைனத்தானுணர்ந்து மனத்ைத வணக்கெலன்னும் நன்ைமய்க்

கைடப டித்து, ஒருவைனப்பற்ற உடலுயெரன்னும் ஓரகத்தரு ெவன்று

கூறயுள்ளாள்.

சூளாமணி

அருந்தவமைமயும்பார மிரண்ைடயுமற ந்துதம்ெமய்

வருந்தயுமுயைரேயாம்ப மனத்தைனவணக்கல் ேவண்டும்

தருந்தயவ ரண்டுதத்தஞ்ெசய்ைகயற்ற ரியுமாயன்

ெபருந்துயர் வைளக்குமன்ேற ப றங்குதார் ந றங்ெகாள்
ேவேலாய்

இவற்ைற யநுசரித்ேத சமணமுநவர்கள் யாவரும் தாங்களியற்றயுள்ள

வலக்கணநூற்கள் யாவலும் தன்ெமய், முன்னிைல, படர்க்ைக ெயன்றும்,

ஒருெமய், பன்ைமெயன்றும், ஒருெமய்ெயன்னும் ஒருவனாய் தன் ேதகத்ைத

சுட்டியும் தனக்குள்ள பஞ்சஸ்கந்தங்கைள வளக்க தன்னகத் தடங்கும்

நைலையபூட்டியுள்ளார்கள்.

11. ஓதலினன்ேற ேவதயர்க் ெகாழுக்கம்.
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ேவதயர் - சமண முநவர்களின், ஒழுக்கம் - நற்கருத்தயம் யாெதனில்,

ஓதல் - ேவதவாக்கயங்களாம் நீத ெமாழிகைள சகலருந் ெதளிவுற

ேபாத த்தேல, நன்றாம் - சுகந்தருெமன்பதாம்.

அதாவது புத்தப ரனா ேலாதயுள்ள ெசௗபாபஸ்ஸ அகரணம், குஸலஸ

வுபஸம்பதா, ஸச த்த பரிேயாதபனம், பாபஞ் ெசய்யாதருங்ேகாெளன்னும்

கன்மபாைககைளயும், நன்ெமய்க் கைடப டியுங்ேகாெளன்னும் அர்த்த

பாைககைளயும், இதயத்ைத சுத்த ெசய்யுங் ேகாெளன்னும் ஞான

பாைககைளயும் அடக்கயுள்ள த ரிேபத வாக்கயங்கைள யுணர்ந்தும்

அதன் ேமைற ெயாழுக சாதைன புரியும் ேவதயர்களாம் சமண முநவர்கள்

தாங்கள் கண்டைடந்த த ரிேவத வாக்கயங்களாம். நீத மார்க்கங்கைள

சகல மக்களுக்கு மூட்டி அவ்வழியல் நைடெபறச்ெசய்வேத ேவதயர்களாம்

சமணமுநவர்களின்ஒழுக்கமாகும்.

ஆதயல் மூன்று நீத மார்க்கங்கைள த ரிேபதமாக சுருதயாய்

ேபாத த்தவரும், மாதம் மும்மாரி ெபய்யும் ஒழுக்கங் கைளயூட்டி

சருவசீவர்களுக்குஞ்சுகத்ைதயளித்தவரும் புத்த ப ராேனயாகும்.

ெநஞ்சற வளக்கம்

அறயேதா ரரசன்ைமந்தன்அவனிய ற் ப றந்துமுன்னாள்

ெபரியேபரின்பஞானம்ெபறுவேதெபரிெதன்ெறண்ணி

உறயேவதாந்தவுண்ெமய்யுைரக்குமா சானுமான

ெதரிவுறுநாைக நாதர் சீர்பதம் ேபாற்றுெநஞ்ேச

பாரதம்.

நீத யும் ெநறயும்வாய்ைமயுமுலகல்

நறுத்த ேனான்ேவதயன்அன்ற

ேவதயேனனும்இழுக்குறலவைன

வளம்பும்சூத்த ரெனனேவத

மாதவர் புகன்றா ராதலாலுடல்

மாய்ந்தபன்பாவேதார் ெபாருேளா

ேகாதலாவ ந்தப் ப றவயல் ேவதக்
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குரவனீயல்ைலேயாகுறயாய்.

12. ஒளவயம் ேபசுதலாக்கத்த ற்கழிவு

ஒளவயம் ேபசுதல் - ஒருவைனக் ெகடுக்கத்தக்க வாேலா சைனையப்

ேபசுதல், ஆக்கத்த ற்கு - தன் ேதகத்த ற்ேக. அழிவு - ெகடுதைய வுண்டாக்கு

ெமன்பதாம்.

தங்கள் வாக்கனாலும், ெசயலினாலும் நற்கருத்தயஞ்

ெசய்ேவார் சுகபலைன யைடவது ேபால் தங்கள் வாக்கனாலுஞ்

ெசயலினாலும் துற்கருத்தயங்கைளப் ேபசனும், ெசய்யனும்

துக்கத்ைதயைடவார்கெளன்பது அனுபவமாதலின் ஞானத்தாய் ஒளவயம்

ேபசுதல்ஆக்கத்த ற் கழிெவன்றுகூறயுள்ளாள்.

அறெநற ச்சாரம்.

முற்பறப்ப ற்றான்ெசய்த புண்ணியத்த னல்லேதார்

இற்புறத்தன்புறா நன்றவ - ரிப்ப றப்ேப

யன்னுங்கருதுேம ேலதங்கடிந் தறத்ைத

முன்னுமுயன்ெறாழுகற் பாற்று.

13. அஃகமுங்காசுஞ்ச க்ெகன்றகற்று

அஃகமும் - ேதகத்தா லுண்டாகுங் குற்றங்கைளயும், காசும் -

மனத்தெலழுவுங் களங்கங்கைளயும், ச க்ெகன - பாசபந்தக் கயற்றன்

வைலெயன,அகற்று - கண்டுநீக்கவடுெமன்பதாம்.

காஸு ெயன்னும் பாலிெமாழிக்கு களிம்பு ஆசா பாசெமன்னும்

ெபாருைளக்குறத்தருக்கன்றார்கள்.

அருங்கைலச்ெசப்பு.

ஆசாபாசத்ேதாடஃகவருளகற்ற

ேபசாதான்ெபற்ற பலன்.

14. கற்ெபனப்படுவதுெசாற்றரும்பாெமய்.
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கற்புெயனப்படுவது - ெபண்களுக்குக் கற்ெபன்று கூறப்படுவது, ெசால்

- கணவன் வாக்குக்கும், மாமனார் மாமியார் வாக்குக்கும் தரும்பாெமய் -

ேகாணாமல்நடக்குந் ேதகத்ைதப்ெபற்றவள்என்பதாம்.

அதாவது இல்லா ெளன்னும் மைனவாழ்க்ைகக் குைடயவள்

கணவைனேய ெதய்வமாக பாவ த்து அவனது வாக்ைக கடவாமலும் மாமன்

மாமியார் வாக்ைக மீறாமலும் நடக்குந் ேதகத்ைதயுைடயாைள கற்புைடய

மகளீெரன்றுகூறப்படும்.

அறெநற ச்சாரம்

வழிபாடுைடயவளாய்வாழ்க்ைக நடாஅய்

முனியாதுெசால்லிற்றுச்ெசய்தாங் - ெகதருைரயா

ேதத்த பணியுேமவல்லாைளயாண்மகன்

ேபாற்ற ப் புைனயும் புரிந்து.

15. காவறாேனபாைவயர்க்கழகு.

காவல்தாேன - ெபண்வேவகயாயனும்அவைளவேவகமுடன் காக்குங்

காவலாளன் இருப்பானாயன், பாைவயர்க்கு - பதுைமயாம் அழகு நைறந்த

ெபண்களுக்கு,அழகு - ச றப்பாகும் என்பதாம்.

நாணம், அச்சம், மடம், பய ற்பு இன்னான்கு மைமந்த ெபண்ணுருக்

ெகாண்டவளாயனும் அவளுக்ேகார் நற்காவ லனில்லாவ டின் ெபண்

ெமய்க்குஎவ்வதத்துங்ேகடுண்டாெமன்றுணர்ந்தஞானத்தாய்காவல்தாேன

பாைவயர்க் கழெகன்றுவற்புறுத்த க்கூறயுள்ளாள்.

16. க ட்டாதாயன்ெவட்ெடனமற.

க ட்டாதாயன் - நீ இச்ச க்கும் ெபாருள் கைடக்காவ டின், ெவட்ெடன

- துண்டிக்கும் ெபாருைளப் ேபால் அவ்வச்ைசைய, மற - அகற்றவடு

ெமன்பதாம்.

மக்கள் நாடும் ச ற்றன்பப் ெபாருள் க ட்டாதாயனுந் துக்கம், ஓர்கால்

க ட்டுமாயன் அப்ெபாருைள ைகதவரினும் துக்கம் ஆதலின் ஓர் ெபாருளின்

மீது மிக்கஅவாப்பற்ற ந ற்கலாகா ெதன்பதுகருத்து.
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17. கீேழாராயனுந்தாழவுைர.

கீேழாராயனும் - உம்ைமயடுத்து யாதா ெமான்ைறக் ேகட்ேபார்

ேயைழகளாயனும், வ ேவகமற்றவர்களாயனும், தாழவுைர - மிருது

வாக்கயத்தால்அவர்களுக்குபதலுைரக்கக் கடவா ெயன்பதாம்.

வ ேவகமிகுந்த ேமேலார்களிடம் அவ ேவக களாம் கீேழார்கள்

ஒன்ைறநாடி ெசன்றக்கால் அவர்கைள யன்புட னைழத்து ேவண்டியவற்ைற

வ சாரித்து உபசரித் தனுப்பு வார்களாயன் அதன் சார்பால் அவ ேவகளாகும்

கீேழார் களுக்கும்ஓர் நற்கருத்தயம்உதயமாெமன்பதுகருத்தாம்.

18. குற்றம்பார்க்கன்சுற்றமில்ைல.

குற்றம் - குடும்பெமன்று கூடியவ டத்து ெதாடுத்த ெமாழி எடுத்தச்

ெசயல் யாவற்றற்குங் குற்றங்கூறத் த ரிவதாயன், சுற்றமில்ைல -

குடும்பத்ேதாெரன்னும்ெபயரில்லாமற்ேபாம் என்பதாம்.

ஓர் குடும்ப வவகாரத்துள் ெசால்லுக்குச் ெசால் குற்றம் ப டித்தலும்,

ெசய்ைகக்ெகல்லாம் குற்றம் ப டித்தலுமாகய ெகாடூரச் ச ந்ைதைய வருத்த

ெசய்வதால் குடும்பெமன்னும் ெபயரற்றுப் ேபாவதுடன் வாழ்க்ைகயுங்

குன்றுெமன் றுணர்ந்த ஞானத்தாய் குடும்பெமன்னும் வாழ்க்ைகயல்

எடுத்தெசயலுக்ெகல்லாங்குற்றம் பார்ப்பார்களாயன்சுற்றத் ேதாெரன்னும்

உரன்முைறேயாரில்லாமற் ேபாய்வடுவார்கெளன்றுகூறயுள்ளாள்.

19. கூரம்பாயனும்வீரியம் ேபேசல்.

கூரம்பாயனும்-உம்மிடத்தலுள்ளஅம்புமிக்ககூறுள்ளதாயனும்,வீரியம்

- மிக்கவல்லைமயாகப் ேபேசல் - சபதங்கூறாேத ெயன்பதாம்.

அதாவது அம்பு கூரியதாயனும் வன்னாணி ேசார்வுற்றுப் ேபாம்.

வன்னாணி தளரா ந ற்பனும் ெமய் ேசார்வுற்றுப்ேபாம். ெமய் ேசார்வுராது

வல்லெமயுற்றருப்பனும் காலக் ேகடயரும், ஆதலின் கால பலம், தன் பலம்,

வல்லின்பலம், நாணின்பலம், எத ரியன்பலம்யாைவயும்ேநாக்காதுதனது

அம்புகூரியதா யனும்அம்ைப நம்ப வீரியம் ேபசலாகாது என்பதுகருத்து.

20. ெகடுவதுெசய்யன்வடுவதுகருமம்.
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ெகடுவது ெசய்யன் - ெசய்யுந்ெதாழிலில் ேகடுண்டா மாயன், வடுவது -

அச்ெசயைலவ ட்டுவடுவேத, கருமம் - ெதாழிலுக்கழகாகும் என்பதாம்.

எடுத்து ெசய்யுங் கருமத்தல் ேகடுண்டா ெமன்றுணர் வாராயன்

அக்கருமத்ைதகருவகளுடன்வட்டுவ ட ேவண்டுெமன்பதுகருத்தாம்.

ெதாடுத்த கருமத்தல் ேகடுண்ெடன் றுணர்ந்தும் அேத கருமத்ைத

முடிக்க முயல்வானாயன் அவன் ெகடுவதுடன் அவன் சந்தத ேயாருங்ெகட்டு

அவைனயடுத்த கருமிகளும், கருவகளும் பாழைடந்து ேபாெமன் றுணர்ந்த

ஞானத்தாய் ெகடுதயுண்டாகுஞ் ெசயைல வடுவேத கருமெமன்று

கூறயுள்ளாள்.

21. ேகட்டிலுறுத கூட்டுங்குைறைவ.

ேகட்டில் - தனசம்பத் ேதனும், தானிய சம்பத்ேதனுங் குைறந்துக்

ெகடினும், உறுத - ெபாருள் ேபாச்சுேதெயன் றுள்ளங் கலங்காது தறத்தல்

ந ற்பானாயன், குைறைவ - குைறந்த ெபாருள்யாவும்; கூட்டும் - ேசரு

ெமன்பதாம்.

மக்கள் ேசர்ந்துவருந் தானியங் குைறந்த ெதன்றும், தனங்குைறந்த

ெதன்றுங் கலங்காது முன்னவற்ைற ேசகரித்த முயற்ச யலிருப்பானாயன்

குைறந்தவஸ்துக்கள்யாவும் நைறந்துவருெமன்பதுகருத்தாம்.

22. ைகப்ெபாருடன்னின்ெமய்ப்ெபாருட்கல்வ .

ைகப்ெபாருள் - ஒவ்ெவாருவர்க் ைககளால் ஆளும் தனப் ெபாருள்,

தானியப் ெபாருள், தன்னினும் - அதனினும், ெமய்ப் ெபாருள் - அழியாப்

ெபாருள் யாெதன்பீேரல், கல்வ - அறைவ வருத்த ெபறச் ெசய்யுங்

கைலநூற்கேளஎன்பதாம்.

அதாவது அவனவளுள்ளத்தற் பத ந்துள்ள மண்ெபாருளி னழகும்.

ெபான் ெபாருளினழகும், ெபண் ெபாருளி னழகுந்ேதான்ற ேதான்ற

ெகடுவது சுவாபமாகும். கல்வெயன் னும் ெமய்ப்ெபாருேளா

கற்றவளவனின்று கைல நூல் உசாவுவேனல், அதன் பலனாம், அதனழகும்

அதெனாலியும்
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இவனதுருவுங்காணாதழிந்தவ டத்தும் ப ரகாச க்குெமன்பதாம்.

மூவர் தமிழ் - நாலடி நானூறு.

குஞ்சயழகுங்ெகாடுத்தாைனக் ேகாட்டழகும்

மஞ்சளழகும்அழகல்ல - ெநஞ்சத்து

நல்லம்யா ெமன்னுநடுவுநைலைமயால்

கல்வ யழேகயழகு.

23. ெகாற்றவனறதலுற்றுடலுதவ

ெகாற்றவன் - வல்லவன், அற தல் - தன்ைனயறந் தடங்கற்கு, உதவ -

ஆதாரமானது, உடல் - ேதகேமயாம்.

அதாவது வல்லெமயுற் ேறாெனனத் ேதான்றயும், தன்ைன யாராய்ந்

தடங்காது வல்லபத்ைத வழலுக்கைரத்த நீர்ேபால் வ ட்டு வடுவானாயன்

ேதகந்தளர்ந்து பாலுண்கைடவாய் படிந்து ேநாக்குங்குைறந்து வருங்கால்

பற்பல பணிகளாலும், துன்புற்று துன்பத்ைதப் ெபருக்க க் ெகாள்வான்.

ஆதலின் ேதகசக்த மிக்கவன் ஒவ்ெவாருவனும் தன்ைனயறயுஞ், சாதனத்

துைழப்பேனல்ேதகெமடுத்த பலைனயைடவாெனன்பதுகருத்து.

அறெநற ச்சாரம்.

நீக்கரு ேநாய்மூப்புத் தைலப்ப ரிவு நல்குரவு

சாக்காெடன்ைறந்துகளிருழக்கப் - ேபாக்கரிய

துன்பத்துட்டுன்பமுழப்பர்துறந்ெதய்தும்

இன்பத் தயல்பறயாதார்.

மூவர் தமிழ் -நாலடி நானூறு

நைலயாெமய் ேநாய்மூப்புச் சாக்காெடன்ெறண்ணி

தைலயாயார் தங்கருமஞ்ெசய்யார் - ெதாைலவல்லா

ச த்துமுடலுஞ்ெசய்யநைலெயன்னும்

ப த்தரிற் ேபைதயாரில்.

இச்ெசய்யுளில் பாட ேபதங்கள்.
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1831ளு ம-௱-௱-ஶ்ரீ தாண்டவராய முதலியாரவர்களால் அச்ச ட்டுள்ள

நாலடி நானூற்றல்,

”சத்தமுஞ்ேசாத டமுெமன்றாங்கைவ

ப தற்றும்............”

என்றும், ம-௱-௱-ஶ்ரீ மயைல குப்புலிங்க நாயனாரவர்க ேளட்டுப்

ப ரித யலும்,

*”*ச த்துமுடலுஞ்ெசய்யநைலெயன்றும்*”*

*

•

என்னும் பாடேபதங்கைளக் கண்ணுற்றேபாது இருவ ேரட்டுப் ப ரத

களிலுள்ளச் ெசய்யுள் சைதயனும் ெபாருள் ெபாருந்தயுள்ளது கண்டு

உடற்கூற்ைறேயெவளிய ட்டுள்ேளாம்.

சத்தமுஞ் ேசாத ட முெமன்னு ெமாழிமுற் சீருக்குப் ெபாருந்தாதாதலினும்,

ேசாத யன் இடங்கண்டு கூறுேவாைரப் ப த்தெரன்றுக் கூறயுள்ளதும்

பைழேயயாம்.

எங்ஙன ெமன்பீேரல் தற்காலமுள்ள ப ரிட்ஷ் ஆட்சயல் (அஸ்ட்ரானமர்)

என்னும்வானசாஸ்த ரிகள்ேசாத களாகும்நட்சத்த ரங்களுள்ளவடங்கண்டு

இன்னேசாத , யனியவ டம் ேபாமாயன் காற்றடிக்கும் மைழ ெபய்யு

ெமன்று கூறுதலும், சாக்ைகயர்கள் குணிப்பல் இன்னேசாத யன்னின்ன

வடங்களில் மாறுபடுமாயன் சூரிய க ரஹணம், சந்த ர க ரஹணம் உண்டா

ெமன்னுங் குறப்பும் அனுபவத்தலும் காட்ச யலு மிருக்குங்கால் ேசாத யன்

இடமற ந்து பலாபலன் கூறுேவாைர ப த்தெரன்றும், ேபைதயெரன்றுங்

கூறயுள்ளதுபைழெயன்றுதுணிந்துகூறயுள்ேளாம்.

24. ேகாட்ெசவ க்குறைளகாற்றுடெனருப்பு.

ேகாட்ெசவ - எக்காலுங் குற்றமாகய ெசாற்கைளேய ேகட்க வரும்பும்

சுேராத்த ர முைடயவன், குறைள - வருப்ப மானது, காற்றுட ெநருப்பு -
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மைனகள் தீப்பட்ெடரியுங்கால் காற்றுஞ் ேசர்ந்துக் ெகாள்ளுமாயன் உள்ள

மைனகளுெமரிந்து பாழாவது ேபால் தான் ெகடுவதுடன் தன் சுற்றமுங்

ெகடுெமன்பதாம்.

குடும்பத்ேதார்குற்றங்கைளயாயனும்ேநயர்கள்குற்றங்கைளயாயனும்

தங்கள் ெசவயாரக்ேகட்க வருப்ப முைடயவன் மனமானது ெயப்ேபாதும்

ேகாபெமன்னுந் தணலில் எரிந்தருக்குங்கால் ேமலுேமலுங் ேகாட்ெசால்

நுைழ யல் காற்றுடன் ேசர்ந்த ெநருப்ைபப் ேபால் உள்ள ேகாபாக் கனி மீற

தன்ைனயுந் தன் குடும்பத்ைதயுந், தன்ேனயைரயு மழிக்கு ெமன்றுணர்ந்த

ஞானத்தாய் குற்றத்ைதக் ேகழ்க்கும் வருப்பமிகுத்ேதான் காற்றுடன் ேசர்ந்த

ெநருப்புக்ெகாப்பாய் தன்ைனத்தாேன தரித்துக் ெகாள்ளுவா ெனன்பது

கருத்து.

25. ெகௗைவெசால்லிெனவ்வருக்கும் பைக.

ெகௗைவ ெசால் - எத ரிக்கு மற்ெறாருவன் கூறய வார்த்ைத

ெசால்லுதலும், மற்றவன் கூறய வார்த்ைதைய எத ரிக்கு ெசால்லுதலும்,

எவருக்கும் பைக - ஒருவருக்ெகாரு வைர வ ேராத க்கச் ெசய்துப்

பாழ்படுத்துவதுடன் அத்தைகயக் குட்டுணி ெசயலால் சகலருக்கும்

வ ேராத யாவான்என்பதாம்.

உடும்புக்குள்ள இரட்ைட நாைவப்ேபால் இருவருக்கும் ேநயைனப்

ேபாலிருந்துெகௗைவப்ேபால்அவர்ெசால்ைலஇவருக்கும்இவர்ெசால்ைல

யவருக்குஞ் ெசால்லி கலகத்ைத யுண்டு ெசய்ேவான் இருவருக்கும்

வ ேராத யாவதுடன் இவன் இருநாக்கன் ெகௗைவச் ெசால்ெனன்

றுணர்ந்ேதார் யாவரும் இவைனக் கண்டவுடன் பயந்து யாெதாரு

ெசாற்கைளயும் ேபசா மல் துரத்தவடுவார்கள், ஆதலின் ஒருவர் ெசால்ைல

மற்றவனுக் குச் ெசால்லுங் ெகௗைவ ெசால் எக்காலும் ேபசலாகாது என்பது

கருத்து.

26. சந்தத க்கழகுவந்த ெசய்யாெமய்.

சந்தத - புத்த ர பாக்கய வருத்த க்கு, அழகு - ச றப்பு யாெதனில், ெமய் -

தனது ேதகத்ைத, வந்த ெசய்யா - அறுவைக கற்பேதாஷத்தற் குள்ளாகாது
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கார்க்க ேவண்டியெதன்பதாம்.

அதாவது இஸ்த ரீகைள மலடாக்க ப் புத்த ர பாக்கயத்ைதக் ெகடுப்பது

அறுவைகக்கருப்ைபப்ேதாஷங்கேளயாதலின்சந்ததயன்அழைகக்ேகாரும்

ெபண்கள் யாவரும் கருப்ைப ேதாஷ முண்டாகாது காக்கேவண்டுெமன்பது

கருத்து.

27. சான்ேறாெரன்ைகயீன்ேறாட்கழகு.

சான்ேறார் - நற்குணங்கள் யாவும் நைறந்த ரூப , என்ைக - என்று

கூறப்படுவானாயன், ஈன்ேறான் - ெபற்ற தாயாருக்கு அழகு - ச றப்பாகும்

என்பதாம்.

தானீன்ற புத்த ரன் நல்வாய்ெமய், நல்லூக்கம், நற்கைட ப டி என்னும்

சான்ற ரூபயாய் சகலராலுங் ெகாண்டாடப் படுக றாெனன்று பல்ேலாரும்

புகழக் ேகட்பேத ெபற்றவளுக்குப் ேபரழ ெகன்றுகூறயுள்ளாள்.

த ரிக்குறள்.

ஈன்றப்ெபாழுதற்ெபரிதுவக்குந்தன்மகைன

சான்ேறா ெனனக் ேகாட்டத்தாய்.

28. ச வத்ைதப் ேபணிற் றவத்த ற்கழகு.

சவத்ைத -உனக்குள்ளஅன்ைப, ேபணில் - ெபருக்கமுயலில், தவத்த ற்கு

- சகசாதனத்த ற்கு, அழகு - ச றப்பாகும் என்பதாம்.

தருமூலர் - த ரிமந்த ரம்.

அன்பும் சவமும்இரண்ெடன்பரறவலார்

அன்ேப சவமாவத யாருமற கலார்

அன்ேப சவமாவத யாருமற ந்தபன்

அன்ேப சவமா யமர்ந்தருப்பாேர.

ேகாபெமன்னும் அக்கனிக்குன்றன் மீேதற யவத்து அன்ேப

ஒருருவுெகாண்ட சாந்தரூபயாம் புத்த ப ராைன குண காரணத்தால்

சவெனன்றும், சதாசவெனன்றுங்ெகாண்டாடிவந்தார்கள்.
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அறெநற த்தீபம்.

அவன்ேகாலிவன்ெகா ெலன்ைறயப் படாேத

சவன்கண்ேணெசய்ம்மின் கண்சந்ைத - ச வன்றானும்

நன்றுக்கால் சீக்கு ந ழற கழும் பண்டிக்கீழ்

ெவன்ற ச்சீர் முக்குைடயான்ேவந்து.

29. ச ீைரத்ேதடி ேனைரத்ேதடு

சீைர - சுக வாழ்க்ைகைய, ேதடில் - ஆராய்வதல், ஏைர - உழுதுண்ணுஞ்

ெசயைல, ேதடு - கண்டற ந்துக்ெகாள் என்பதாம். அதாவது உலகத்தல்

சுகவாழ்க்ைகையத் ேதடுபவன் பூமிையத் தருத்தயுண்ணும் ேவளாளத்

ெதாழிைல நாடுவானா யன் சகலருக்கும் உபகாரியாக வளங்குவதுமன்ற

தானும்சுகவாழ்க்ைகையப்ெபருவான்என்பதாம்.

த ரிக்குறள்

உழுதுண்டுவாழ்வாேரவாழ்வார் மற்ெறல்லாந்

ெதாழுதுண்டுபன்ெசல்பவர்.

30. சுற்றத்த ற்கழகுசூழவருத்தல்.

சுற்றத்த ற்கு - உறவன் முைறயாெரன்ேபாருக்கு, அழகு - ச றப்பு

யாெதனில், சூழவருத்தல் - ஒருவருக் ெகாருவர் உதவ புரிந்து ேசர்ந்து

வாழ்தேலயாம்.

என் சேகாதரன், என் மாமன், என்ைமத்துனி ெயன்று ெசால்லுங்

குடும்பங்களுக்கு, ச றப்பும், வாழ்க்ைகயும் சுகமும் யாெதனில்,

ஒருவருக்ெகாருவர் ெநருங்க வாழ்வதுடன் ஒருவருக் ெகாருவர்

உபகாரிகளாக வளங்குவேத என் குடும்பத்ேதார், என் சுற்றத்ேதா ெரன்பதற்

கழகாகும் ேசர்ந்த வாழ்க்ைகப் ெபற்றும் உபகாரமற் றருப்ேபாருக்கு

வாழ்க்ைகக்குஅழகாகாவாம்.

த ரிக்குறள்

சுற்றத்தாற் சுற்றப்பட ெவாழுகல்ெசல்வந்தான்
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ெபற்றத்தாற் ெபற்ற பயன்.

31. சூதும்வாதும் ேவதைனெசய்யும்.

சூதும் - ஒருவைர வஞ்சனத்தாலும், வாதும் - ஒருவர் வாக்குக்கு

எத ர்வாக் குைரத்தலாலும், ேவதைன - துன்பத்ைத, ெசய்யும் - அனுபவக்க

ேநரிடுெமன்பதாம்.

சூதாகும் வஞ்சக க ரிையகைளயும், வாதாகுங் குதர்க்க

வாதகங்கைளயுஞ் ெசய்துக்ெகாண்ேட வருவதனால், வ ேவக

மிகுந்ேதா ரிவைன புறம் ேபயகற்றுவதுடன் அதகாரிகளால் ேவதைனயு

மைடவாெனன்பதுங்கருத்து.

32. ெசய்தவமறந்தாற்ைகதவமாளும்

ெசய் - தான் ெசய்துவரும், தவம் - நல்ெலாழுக்கத்ைத, மறந்தால் -

ெசய்யானாயன்,ைகதவம் -அனுபவத்த ற்ைககண்டசுகங்களானது,மாளும்

- ெகட்டு ேபாெமன்பதாம்.

தான் வ டாமுயற்சயாய் சாத த்து வந்த நற்காட்ச , நல்வாய் ெமயாகுந்

தேபாபலங் குைறயன் துற்காட்ச மிகுத்து முன் ெசய்த தவமுமாய்ந்து ேபா

ெமன்பதுகருத்து.

33. ேசமம்புகனுஞ்சாமத்துறங்கு

ேசமம் - சுகசீர், புகனும் - அைடந்தருப்பனும், சாமத்து - ஐந்து நாழிைக

வைரயலும், உறங்கு - ந த்தைர ெசய்ெயன்பதாம்.

அதாவது யாதாேமார் ெதாழிலுமின்ற சுகசீர் அைடந் தருப்பனும்,

ேசாம்பலால்அத கவுறக்கத்த ற்க டந்தரலாகாெதன்பதுகருத்து.

34. ைசெயாத்தருந்தாைலயமிட்டுண்.

ைச - ைசயத்ேதாராம் தன்ைனயறயும் சாதைன நைலேயார்,

ஒத்தருந்தால் - ேதாற்றுவாராயன். ஐயம் - அவெராடுக்கத்ைத யற ந்த

முது,இட்டுண் -முன்பவருக்கன்னமளித்து நீயுண்பா ெயன்பதாம்.
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பாலியல் ; ைசவர், தன்ைன யாராய்ேவார், ைசனர். சனமற்ேறார்,

தன்ைனயறந்ேதா ெரன்னப்படும்.

அகப்ேபய்ச த்தர்.

ைசவமாருக்கடி யகப்ேப தன்ைனயறந்தவர்க்ேக
ைசவமானவ டயகப்ேப தானாக நன்றதடி.

35. ெசாக்கெரன்பவ ரத்தம்ெபறுவர்.

ெசாக்கர் - சகல பாசபந்தங்கைளயும் கைளந்த சுயம்பு, என்பவர் - என்று

ெசால்லத்தகுந்தவர்,அத்தம் - ந ருவாணெமன்னுமுத்த நைலையெபறுவர் -

அைடவாெரன்பதாம்.

அதாவது சருவ குற்றங்கைளயும் அகற்றயவர், களங்கமற்ற ெநஞ்சனர்,

மனமாெசாழிந்தவர், சுயம்பு ெசாக்கர் என்று ெசால்லும்படியான

நைலைய வாய்த்தவர்கள் அத்தமாம் வீடுெபற்று பறவத் துக்கத்ைத

ெயாழித்தவர்கெளன்பதுகருத்து.

சுயம்பு நைலயால் புத்தைர ெசாக்கநாத ெரன்றும், ப றவயற்ற

நைலயால் புத்தைரஅத்தெனன்றும்வழங்க வருகன்றார்கள்.

அதுெகாண்ேட நமது ஞானத்தாய் அகக்களிம்பற்று ெசாக்கமானவர்

அத்தம்ெபறுவெரன்றுகூறயுள்ளாள்.

ெசாக்க ெமன்னுெமாழி சுயம்பாம் சுவர்க்க ெமன்னு ெமாழி யனின்றும்,

அத்தெமன்னுெமாழி முடிவாம், வீடு ேபற்றனின்றும், ேதான்றயைவகளாம்.

36. ேசாம்பெரன்பவர் ேதம்ப த்த ரிவர்.

ேசாம்பர் - யாெதாரு ெதாழிலுமற்ற ேசாம்ேபற , என்பவர் -

என்றைழக்கப் ெபற்றவர்கள், ேதம்ப - துக்க மத கரித்து, த ரிவர் - அைலந்து

ெகடுவாெரன்பதாம்.

அதாவது மனிதவுருெவனத் ேதான்ற ஓர் ெதாழிலின் றயும், யாதாேமார்

முயற்சயன்றயும் ேதகத்ைத யைசயாது ேசாம்பலில் இருத்தயுள்ளவன்

உண்ண யுணவற்கும், உடுக்க வுைடக்குமின்ற வீத கேடாறுந்த ரிந்து
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பசயன்ெகாடூரத்தாலும்,துக்கவருத்தயாலும்நலிந்துெகடுவான். ஆதலின்

ஒவ்ேவார் மனிதனும் ேசாம்பலின்ற ேதகத்ைத வருத்த சம்பாத த்துண்பேத

மனித ேதாற்றங்களுக்கு அழகாதலின் ஒவ்ேவார் மனிதனும் தனக்குள்ள

முயற்சையயும் உைழப்ைப யும் ேநாக்காது ேசாம்ப த்த ரியலாகாெதன்பது

கருத்து.

37. தந்ைதெசான்மிக்க மந்த ரமில்ைல.

தந்ைத - தன்ைனயீன்ற தகப்பனும் தனக்கு நீத வழி காட்டியுள்ள

சற்குருவாகய தகப்பனும், ெசால் - ெசால்லிய ெமாழிகளுக்கும், சுருத

வாக்கயங்களுக்கும் மிக்க - ேமலான, மந்த ரம் - ஆேலாசைன, இல்ைல -

ேவறல்ைலெயன்பதாம்.

அதாவது, சற்குருவன் த ரிேபத வாக்கயங்களாம் நீத ெநற

ஒழுக்கங்கைளத் தழுவவந்த தனது தந்ைதயால் ெசால்லிக் ெகாடுத்துவரும்

புத்த க்கும், ேமற்பட்டஆேலாசைனயாதுமில்ைலெயன்பதுகருத்து.

மற்றபடி கள் குடியனாகுந் தந்ைதயும், களவாடுந் தந்ைதயும் அப்பா

ெகாஞ்சங்கள் குடி, அய்யா அவன் ெபாருைள யபகரித்து வாெவன்று

ெசால்லுஞ் ெசாற்கைள மந்த ரங்களாகும் ஆேலாசைன கெளன் ேறற்கப்

ேபாேமா ஒருக்காலும் ஏற்க லாகா ெவன்பதாம். ஆதலின் ஞானத்தாய்

நீத ெநற ெயாழுக்கங் கைள யநுசரித்ேதாது முதுெமாழிகைளேய

மந்த ரங்கெளன்றுகூறயுள்ளாள்.

38. தாய் ெசாற்றுறந்தால்வாசகமில்ைல.

தாய் - தன்ைனயீன்ற தாயாரும், வாசக ெநற ேயாதயுள்ள ஞானத்

தாயாரும். ெசால் - ெசால்லியுள்ளவற்ைற, துறந்தால் - அவற்றற்கு

மாறுெகாள் நடந்தால், வாசகமில்ைல - ஞானத் தாேயாதயுள்ள,

த ரிவாசகமுமில்ைல அவற்ைற யநுசரித்து வந்த ஈன்ற தாயாரின்

ஒழுக்கமுமில்ைலெயன்பதுகருத்தாம்.

ெபரும்பாலும் நமது ஞானத்தாய் ஓதயுள்ள த ரிவாசகங் கைள

ெயளிதலும், வாசக நைடயலுமுணர்ந்து அம்மார்க்கத்தல் நடந்து வரும்

தன்ைன யீன்றத் தாயானவள் ஒதுஞ்ெசாற்கைளக் கடந்து நடப்பதாயன்
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ஞானத்தா ேயாதயுள்ள த ரிவாசகத்ைதேய மீற நடந்ததற் ெகாக்கும்.

ஆதலின் நீத மார்க்கத்தல் நடக்கும் தன்ைன யீன்ற தாயன் ெசாற்கைள

மீறலாகாெதன்றுகூறயுள்ளாள்.

ெகாைலயலும், களவலும், ெபாய்யலும், வ பச்சாரத் தலும், குடியலு

மிகுத்தவைளக் கூறாது த ரிவாசகங்கைள ேயற்று நடந்த தாயன்

ெமாழிகைளேயயவ்வ டம்வற்புறுத்த க்கூறயுள்ளாள்.

39. தைரகடேலாடியுந் த ரவயந்ேதடு.

தைர - அைலெபருக்கல், கடேலாடியும் - கடன் மைட த ரண்ேடாடும்

ேவாடத்த ற் ெசன்றும், த ரவயஞ் - ெசல்வத்ைத, ேதடு - சம்பாத க்க முயற்ச ச்

ெசய்யுெமன்பதாம்.

யாதாெமாரு களங்கமும் பயமுமின்ற கடல்மீது கப்பல் யாத்தைரச்

ெசய்து புற ேதசங்களுக்குச் ெசன்று தனது நீத ெநற யாம்

ஒழுக்கங்களினால் அத்ேதசத்ேதாருக்கு ேமலானவெனன வளங்க தனது

முயற்சயனாலும், ேதக கஷ்டத்தனாலும், வ த்தயா வருத்த களினாலும்

த ரவயத்ைத ேசகரித்து தான் சுக ப் பதுடன் தனது குடும்பத்ேதாைரயும்,

தன்ைனயடுத்துள்ளஏைழகைளயும்ஆதரிக்க ேவண்டுெமன்னுங்கருத்தால்

த ரவயந்ேதடுமுபாயத்ைதக்கூறயுள்ளாள்.

40. தீராக்ேகாபம் ேபாராய்முடியும்.

தீராக்ேகாபம் - தன்னாலாற்ற முடியாக் ேகாபம், ேபாராய் - ெபருஞ்

சண்ைடக்ேகதுவாய், முடியும் - தீருெமன்பதாம், தனக்குள்ெளழுங்

ேகாபாக்கனிைய சாந்தெமன்னும் நீரினால் வக்காமற் ேபாவானாயன்

தனதுள்ளுறுப்புகள் யாவுங் ெகாத ப் ேபற நடுக்கமுற்று நாசமைடவதுடன்

எத ரிகளாற்றனது ேதகமும் ைநயப் புைடக்கப்பட்டு நச ந்து

ேபாவாெறன்பதாம்.

41. துடியாப் ெபண்டிர் மடியெனருப்பு.

துடியா - தனது கணவனுக்கு ஆபத்து ேநரிட்டகாலத்து பதரா, ெபண்டிர்

- ஸ்த ரீயானவளிருப்பேளல், மடியல் - கணவன் தன தடுப்பல் கட்டியுள்ள
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வஸ்த ரத்தல், ெநருப்பு - அக்கனிைய கட்டியுள்ளா ெனன்பதற் ெகாக்கும்

என்பதாம்.

புருடனுக் ேகார் ஆபத்து ேநரிட்டெதன்று ேகள்வபட்ட மைனவயன்

ேதகந் துடியாமலும், மனம் பதராமலும் இருக்கு மாயன் அவளது எண்ணம்

பரபுருடைனநாடியருப்பது மன்ற தனதுகணவன்சீக்க றந்துைலயேவண்டு

ெமன்னும்ேநாக்கமுைடயவேளயாவாள்.

அத்தைகயத் தீயகுண முள்ளாைளச் ேசர்ந்து வாழ்தல் தனது மடியல்

ெநருப்ைபக் கட்டிைவத்தருப்பதற்ெகாக்கும்.

தன் கணவன் மீது ெவறுப்பும், அன்னிய புருடன் மீது வருப்புமுள்ள

ெபண்டீர் வாழ்க்ைகக்குத் துைண நலமாகாதது கண்டுள்ள ஞானத்தாய்

துடியாப் ெபண்டிர் மடியல்ெநருப்ெபன்றுகூறயுள்ளாள்.

42. தூற்றும்ெபண்டீர்கூற்ெறனத்தகும்.

தூற்றும் - மைனவவகாரங்கைள ெவளியல் தூற்றத் த ரியும், ெபண்டீர்

- ெபண்கைள, கூற்ெறன் - நச க்குங்கால ெனனத், தகும் - ெசால்லுதற்

ேகதுவுண்டா ெமன்பதாம்.

அதாவது தனது மாமன் மாமியார் வார்த்ைதகைளயும், மாதுலன்

மாதுலி வார்த்ைதகைளயும் கணவன் வார்ைதகைளயும், தான்

ெசல்லுமிடங்களுக்ெகல்லாம் ெசால்லித் த ரிபவள் தனது குடும்பத்ைத

யழிக்குங்கூற்றனுக்ெகாப்பாவாெளன்பதுகருத்து.

43. ெதய்வஞ்சீற ற்ைகதவமாறும்.

ெதய்வம் - ெதய்வகமாம் உள்ளைத, சீற ல் - சீற்றமுறல், ைகதவம் -

உள்ளங்ைக ெநல்லிக்கனி ேபால் கண்டுள்ள ெவாழுக்க சுகமானது, மாளும்

- மாய்ந்து ேபா ெமன்பதாம்.

அதாவது ஒவ்ேவார் மக்களுக்குமுள்ள காமாக்கனி ேகாபாக்கனி

பச யாக்கனியாந் ேதய்வனிைல மீற சீற ந ற்குமாயன் ெசய்தவமும்

மழிந்த ேதகமாளும். அங்ஙனமின்ற த ரிபுராந்த தனலாய்த் ேதய்ெவன்னும்

நைலயுள்ள காமாக்கனி, ேகாபாக்கனி, பச யாக்கனி ெயன்னுங்
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குன்றன் மீேதற சாந்த ெமன்னும் நீரால வத்து, தண்ெமயாம் குளிர்ந்த

ேதகயாய் வளங்க ேவண்டு ெமன்பேத சற்குருவன் ேபாதமாதலின்

அவற்ைற பன்பற்றயுள்ள ஞானத்தாய் அகத்துள்ளவனைல யதகரிக்கச்

ெசய்யாேதயுங்கெளன்றுகூறயுள்ளாள்.

ேதய்வனலாகுந் த ரிபுராந்தக ஸ்வயம்ப ரகாச சாந்தரூப யாேனார்

ேதய்வன லகற்ற காரணங்ெகாண்டு ேதவர் ேதவர்க ெளன்னும் ெபயைரப்

ெபற்றார்கள்.

வேவகச ந்தாமணி - சாந்தபலன்

ஆசாரஞ்ெசய்வாராக லற ேவாடு புகழுமுண்டாம்

ஆசார நன்ெமயானாலவனிய ற் ேறவராவர்.

44. ேதடாதழிக்க ற் பாடாய்முடியும்.

ேதடாது - ஓர் ெபாருைள தாேன கஷ்டப்பட்டு ேசகரிக்காது, அழிக்கல் -

வ ரயஞ்ெசய்யல், பாடாய் - பாழாக, முடியும் - தீரு ெமன்பதாம்.

ஒருவன் ேதகத்ைத வருத்த ஓர் ெபாருைளச் ேசகரிக்காது தனது

முன்ேனார் ேசகரித்துைவத்தருந்தெபாருைளகஷ்டமின்ற யழிப்பானாயன்

மறுபடியும் ெபாருைள ேசகரிக்க வழிெதரியா மலும், ேசாம்பலினாலும்,

பாழைடந்து ேபாவான்.

45. ைதயுமாச யும்ைவத்தயர்க்குழவு.

ைதயும் - ைதமாதமும், மாச யும் - மாச மாதமும், ைவத்தயர் களுக்கு

- மாமாத்த ரர்களுக்கு, உழவு - பூமிைய யுழுது பூமியன் நீராகும்

பூநீெரடுக்குங்காலெமன்பதாம்.

அதாவது, மாமாத்த ரர்கள் ஆடி - ஆவணி மாதங்களில்

சமுத்த ரவுப்ெபன்னுங் கடலுப்ைபயும், ைத - மாச மாதங்களில் பூமியுப்

ெபன்னும் நாதத்ைதயுந் ேதாண்டி ெயடுப்பதற்கு முன், பனி காலமாகும்

ைதயலும், மாச யலும் உவர்மண் பூமிைய யுழுது ைவத்து மீன

ேமஷெமன்னும் பங்குனி - ச த்தைரயல் பூத்தருக்கும் பூமியன் நீர்

ஓங்க ெயழுமிடங் கண்டு அடி பைட ேதாண்டி நாதெமடுத்து கடலுப்புடன்

www.Kaniyam.com 108 FreeTamilEbooks.com



ெதாகுத - 2   க.அேயாத்த தாஸப் பண்டிதர் ச ந்தைனகள்

ேசர்த்து ைவத்தய உப்ைப முடித்து ைவத்துக் ெகாண்டு ஓடத கைள ெசய்து

பணியாளருக்களித்துசுக மீவத யல்பாகும்.

உப்பனது ேபாக்கும், அவற்ைற ெயடுக்குங் காலமும், அதனால் முடியும்

ேவாடத களும், மாமாத்த ரர் காலமற ந்து ெசய்ய ேவண்டிய வதயாதலின்

ைவத்தயர்க ளக்காலத்ைத மறவாதருப்பான் ேவண்டி ைதயும், மாச யும்

ைவத்தயர்க்குழெவன்றுகூறயுள்ளாள்.

பதஞ்சலியார்ஞானம்

காக்ைகயார்க் ெகனுங்கம்ப த றப்படும்

காக்ைகயாளுவர்ச் சாரமுங்ைகக்குள்ளாம்

காக்ைகயாற் சவுக் காரமுங்கட்டலாம்

காக்ைக காக்ைக நடுக்கடற் காக்ைகேய
ஆடியாவணியாழித் த ரண்டைத

ேதடினால்வருேமவந்து ச க்கனால்

பாடினார் பலநூற்களிற் பாைஷயா

ேலாடி ேயாடியுழன்றுதவக்கேவ
ைதயுமாச யுங்கண்டுவுழுவதற்

ைகயேனபனிகால மதன்குற

ெசய்யுங்கங்ைகயன்தீட்ைசயற ந்த ேபர்

ைகயுஞ்ெசய்யுெமய்யாகேவ காண்பேர.

ஏட்டுப்ப ரித களின்பாடேபதத்தால்ைவயகத்துறங்குெமன்றுெமாழிைய

ேயற்றுபனிகாலத்தல்ைவக்ேகால்வீட்டில்உறங்குகெவன்றுகூறுவதாயன்

அம்ெமாழி காட்டு வாச களுக்குக் ேகற்குேமயன்ற இதரவாச களுக்

ேகற்காவாம்.

அத்தைகய காட்டுவாச களுக்கும் பைனேயாைலயாலும்,

ெதங்க ேனாைலயாலும், வ ழல் ெகாத்துக்களினாலும் வீட்டின் ேமடு

ேவய்ந்துள்ளாரன்ற ைவக்ேகாலினா லிட்டுள்ள ேவார் குடிைசயுங்

கைடயாவாம்.

ஆதலின் அனுபவத்தற்கு வராததும், நூல் சார்பற்றது மாகய ெமாழிைய

ேயற்பதுெபாருந்தாவாம்.
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46. ெதாழுதூண்சுைவயனுழுதூணினிது.

ெதாழுது - ஒருவைர வணங்க , தூண் - ெபற்ற வுணைவ புச ப்பதனும்,

உழுது - பூமிையத் தருத்த பய ரிட்டு, ஊண் - புச ப்பது, இனிது - இன்பமாகு

ெமன்பதாம்.

ேதகத்ைத ேசாம்பலாலும், மந்த புத்தயாலும், டம்பத் தாலும்

வளர்ப்பதற்கும், தம்ைமய் ெயாத்த ேதவைய வணங்க அவனிடந் தனக்கு

ேவண்டிய புச ப்ைபப் ெபற்று, உண்பதலும் பூமிையத் தருத்த ப் பய ட்டு

உண்பதல் ேதகத்ைத வருத்த ப் புச ப்பானாயன் அதுேவ ேதக சுகயனிய

புச ப் ெபன்றுகூறயுள்ளாள்.

த ரிக்குறள்

உழுதுண்டுவாழ்வாேரவாழ்வார் மற்ெறல்லாந்

ெதாழுதுண்டுபன்ெசல்பவர்.

47. ேதாழேனாடு ேமைழைமப்ேபேசல்.

ேதாழேனாடு - தன் புஜபலத்துக் குதவுேவாேனாடு, ஏைழைம - தன்

வல்லைமக்குைறைவ, ேபேசல் - மறந்தும் ேபசாேத என்பதாம்.

புருஷர்களில் ேதாழர்கெளன்பதும், ஸ்த ரிகளில் ேதாழிகெளன்பதும்

தங்கள் எஜமானன் எஜமாட்டிகளுக்கு ஆபத்து பந்து ேபாலிருந்து

அஞ்சலியஸ்தராய் ஆதரிப்பவர் களாதலின் அவர்களிடத்துத்

தங்கள் வல்லப்பக் குைறைவ ெசால்லுவதாயன் மத ப்பற்று

ஆபத்துக்குதவாெதன்பதுகருத்து.

48. நல்லிணக்கமல்லதல்லற்படுத்தும்.

நல் -நல்ல,இணக்கம் -ேநயர்ேசர்க்ைக,அல்லது-இல்லாமற்ேபாமாயன்,

அல்லல் -துன்பத்த ற்கு, படுத்தும் -ஆளாக்குெமன்பதாம்.

நல்லவர்கைள யடுத்தருத்தலும், நல்லவர்களின் வார்த்ைத ையக்

ேகட்குதலும் நன்றாகும் அத்தைகய நல்ேலார்கைள யடுக்காமலும், அவர்கள்

வார்த்ைதையக் ேகளாமலும் இருப்பு தாயன் எவ்வதத்துங் ேகடு ெபருக
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மாளா துக்கத்துக் காளாக்கு ெமன்றுணர்ந்த ஞானத்தாய் நல்ேலாரிணக்கம்

ேவண்டு ெமன்றும் அஃதல்லாதார் அல்லற் படுவெரன்றும் வற்புறுத்த க்

கூறயுள்ளாள்.

49. நாெடங்கும்வாழ்க ேகெடான்றுமில்ைல.

நாடு - நன்ெசய் புன்ெசய் பூமிகளில், எங்கும் - எங்கு முள்ளவர்கள்,

வாழ்க - சுகவாழ்க்ைகய லிருப்பார்களாயன், ேகடு - சுகக்ேகடுகள், ஒன்றும்

- ஒன்றாயனும்,இல்ைல -இராதுெயன்பதாம்.

நன்ெசய் புன்ெசய் பூமிகைளத் தருத்த பய ரிட்டு மக்கள் வாழ்க்ைக

புரியுமிடத்ைத நாெடன்றும் அரசனும் அரசாங்கத் ேதாரும் வாழுமிடத்ைத

நகரெமன்றும், வழங்க வருபவற்றுள் நன்ெசய் புன்ெசய் தானியங்கள்

ெசழித்தருக்குமாயன் நாட்டார் யாவருஞ் ெசழித்தருப்பார்கள். நாட்டார்கள்

ெசழிப்புற்றருப் பார்களாயன் நகரவாச கள் யாவரும் சுகமுற்று வாழ்வது

அனுபவ மாதலின் பய ரிடுங் குடிகளின் சுகத்ைதக் கண்டு எங்கும்

சுகமுண்ெடன்பைதவளக்கயுள்ளாள்.

50. ந ற்கக்கற்றல்ெசாற்ற ரமாகும்.

ந ற்க - மனதல் நைலக்க, கற்றல் - வாச த்த, ெசால் - வார்த்ைத களானது,

த ரம் - உருதயாக,ஆகும் -முடியுெமன்பதாம்.

கற்குங் கல்வைய நைல ெபறக்கற்று தான் கற்ற கல்வயளவாய்

ஒன்ைறக்கூறுவானாயன்அஃதுஉருத ெபற்ேற ந ற்கும்.

தான் கற்ற கல்வைய நைலக்க ைவக்காமலும், கற்றக் கல்வயனளேவ

நல்லாமலும் ஒன்ைறக் கூறுவானாயன் ேசற்றல் நாட்டியக் கம்பம் ேபால்

தன்னிற்றாேன த ரம் ெபறா தாதலின் கற்ேபார் யாவருந் தாங்கள் கற்றக்

கல்வைய தங்களுக் குள்ளத்தல் பதயக் கற்றல் ேவண்டு ெமன்பது

கருத்தாம்.

51. நீரகம் ெபாருந்தயவூரகத்தரு.

நீர் - சலதாைரயூற்றுக்கு, அகம் - இடம், ெபாருந்தய - அைமந்துள்ள,

ஊரகத்து - ேதசத்தன்கண்,இரு - வீற்றருெமன்பதாம்.
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நீர்வளமானது நலவளத் தூறய வகத்து வாழ்தேல பஞ்சமற்ற

வாழ்க்ைகக் க டமாதலின், நீர்வளம் ெபாருந்தய வ டத்து வாழ்க

ேவண்டுெமன்பதுகருத்து.

நீர்வளம்நைறந்தவ டம்மக்கள்ேதகசுத்தத்த ற்கும், சுகத்த ற்கும், தானிய

வருத்த க்கு மிடமாதலின், மேனா சுத்தம் வாக்கு சுத்தம் ேதக சுத்தமாம்

த ரிகரண சுத்தத்ைத நாடும் ஞானத்தாய் முதல் வாசகத்த ற் கூறயுள்ள

சனி நீராெடன்னும் வாசகத்துக் கணங்க இரண்டாம் வாசகத்தல் சனிக்கும்

நீரூற்றுள்ளவூரகத்துவாெழன்றுகூறயுள்ளாள்.

52. நுண்ணியகருமமுெமண்ணித்துணி.

நுண்ணிய - ச ற ய, கருமமும் - ெதாழிேலயாயனும், எண்ணி -

ேதறவாராய்ந்து, துணி - ெசய்வதற்குமுயலுெமன்பதாம்.

ஓர் ச றய காரியேமயாயனும் அக்காரியத்ைத சரிவர வாராய்ந்து

ெசய்தேல நன்று. அங்ஙனமின்ற காரியம் ச ற ெதன்று கவனமற்று

ெசய்வதாயன் சறு காரியேம ெபரு நஷ்டத்த ற்குள்ளாக்குெமன் றுணர்ந்த

ஞானத்தாய் நுட்பச் ெசயலாயனும் முன் பன் ஆராய்ந்துச் ெசய்யுெமன்று

கூறயுள்ளாள்.

த ரிக்குறள்

எண்ணித்துணிக கருமந்துணிந்தபன்

ெணண்ணுவெதன்பதழுக்கு

53. நூன்முைறெதரிந்து சீலத்ெதாழுகு.

நூல் - கைல நூலின், முைற - வழிைய, ெதரிந்து - அற ந்து, சீலத்தல் -

நன்மார்க்கத்தல், ஒழுகு - நடவாெயன்பதாம்.

உலகத்தலுள்ள மக்களில் ச ற்சலர் தங்கடங்கட் சுயப்ப ரேயாசனங்

கருத எங்கள் ேதவேன ேதவன் எங்கள் ேதவைன நம்பனவர்கேள ேநரில்

ேமாட்சம்ேபாவார்கள். மற்றவர்கள்நரகம்புகுவார்கெளன்றுேபைதமக்கைள

வஞ்சத்து ெபாருள்பரிப்பான் ேவண்டி வைரந்துள்ள ெபாய்நூற்களும்

அனந்தமுண்டு. அத்தைகய நூற்கைள நன்காராய்ந்து ெபாய்யகற்றேல
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நூன்முைறெதரிதலாகும்.

அங்ஙனமாய் ெபாய்யகற்ற அனுபவத்த ற்குங் காட்ச க்கும் ெபாருந்தய

ெமய் காணேவண்டியவர்கள் ஆத ேதவனாம் புத்த ப ரானால் கண்டருளிய

முதநூலும், அைதயடுத்த சார்பு நூற்க ளுேம, சீலத்த ற்கும், ஒழுக்கத்த ற்கும்

ஆதாரமாகும். ஆதலின்ேபைத மக்கள் பலநூற்கைளயும் நம்ப பாழைடயாது

நூன்முைறெதரிந்துஒழுக ேவண்டுெமன்பதுஅம்மன்கருத்தாம்.

அருங்கைலச்ெசப்பு.

என்றுமுண்டாக யைறயால்ெவளிப்பட்டு

நன்றதுநூெலன்றுணர்.

நன்னூல்

வைனயனீங்க வளங்கயவறவன்

முைனவன்கண்டதுமுதநூலாகும்.

54. ெநஞ்ைசெயாளித்தருவஞ்சகமில்ைல.

ெநஞ்ைச - மனைத, ஒளித்து - அடக்க , இரு - இருப்பாயா யன், வஞ்சகம் -

உள்ளகடுஞ்சனம்,இல்ைல -அகன்றுேபா ெமன்பதாம்.

தன் மனமாகய ெநஞ்சேம தனக்கு சான்றாதலின் அதற்ேறான்றும்

வஞ்சனம், ெபாறாெமய், சூது, முதலியவற்ைற யகற்ற ெநஞ்ைச

நன்மார்க்கத்த ேனாேட ெயாளிப்பானாயன் அவனுக்கு துக்கெமன்பது

ெயக்காலுமில்ைலயாகும்.

அங்ஙனமின்ற ெநஞ்ைச ெயாளித்தவர் ேபால் துறந்ேதா ெரன ேவஷ

மிட்டு ேபைதகைள வஞ்சத்து ெபாருள் பரித்துண் பாருமுண்டு. அத்தைகய

வஞ்ச க்கும் வாழ்க்ைக ெபறாது ெநஞ்ைசெயாளித்தருப்பேத நலெமன்று

கூறயுள்ளாள்.

த ரிக்குறள்

ெநஞ்சற்றுறவார்துறந்தார் ேபால்வஞ்ச த்து

வாழ்வாரின்வன்கணாரில்
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55. ேநராேநான்பு சீராகாது.

ேநரா - தனக்கு கூடிவரா, ேநான்பு - ெகால்லாெமய், சீராகாது - தனக்கு

சுகங்ெகாடா ெதன்பதாம்.

அதாவது ெகால்லா வ ரதெமன்னும் ேநான்ைப ேநாற் பவன்

மற்ெறாருவன் ெகான்ற மாமிஷத்ைதத் தன்பானாயன் தாேனாற்கும்

ேநான்பற்கு ேநராகாெதன்பது கருத்து. மாமிஷம் தன் ேபானில்லாவ டின்

ெகால்ேவானத கரிக்கான்.

தனற்ெபாருட்டாற் ெகால்லாதுலெகனின்யாரும்

வைலப்ெபாருட்டாலூன்றருவாரில்.

56. ைநபவெரனினுெநாய்யவுைரேயல்

ைநபவர் - வருந்தும் ஏைழகளாக, எனினும் - இருப்பனும், ெநாய்ய -

அவர்கள்மனம்வருந்த, உைரேயல் - ேபசாேத ெயன்பதாம்.

நமக்குள் அடங்க வாழக்கூடிய ேயைழகளா யருப்பனும் அவர்களது

மனங்குன்றேபசலாகா ெதன்பதுகருத்து.

57. ெநாய்யவெரன்பவர் ெவய்யவராவர்.

ெநாய்யவெரன்பவர் - ஒருவைர மனேனாகப் ேபசுக றவர்கள், ெவய்யவர்

- ெகாடுஞ்சனத்ேதார்,ஆவர் - என்னப் படுவார்கள்.

ஒருவைர மனேனாகப் ேபசும்படியாய வார்த்ைதைய யுைடேயார்

ேகாபத்த ற்குடிெகாண்டிருப்பவெரன்பதுகருத்து.

58. ேநான்ெபன்பதுெகான்றுதன்னாெமய்.

ேநான்ெபன்பது - தம்ெமய்ைய காப்பெதன்பது, ெகான்று -

சீவப்ப ராணிைய வைதத்து. தன்னாெமய் - மாமிஷத்ைதப் புச யா

ேதக ெயன்பதாம்.

தன்ேதகத்ைத காக்க ேவண்டிய ேநான்பனுைடேயான் சீவப்

ப ராணிகளுக்குத்துன்பத்ைதச் ெசய்யாதுகாக்க ேவண்டுெமன்பதுகருத்து.
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அங்ஙனமின்ற புறெமய்ைய வைதத்து தன்ெமய்ைய வளர்க்க

ேவண்டியதாயன் புற வுயைர வைதத்துண்டு வளர்ந்த ேதகம் அஃதுணர்ந்த

வுபாைதையவுணர்ந்ேத தீரல் ேவண்டும்.

த ரிக்குறள்

தன்னூன்ெபருக்கற்குத்தான்பறதூனுண்பா

ெறங்கனமானுமருள்.

59. பண்ணியபய ரிற் புண்ணியம்ெதரியும்

பண்ணிய - தான் வுழுது வைளத்த, பய ரில் - தானிய வளர்ச்ச யல்,

புண்ணியம் - தனதுநற்கருமம், ெதரியும் - வளங்கும்என்பதாம்.

“சூதன் ெகால்ைலயல் மாடுேமயு” ெமன்னும் பழெமாழிக் கணங்க

அவனவன் துற்கன் மத்தன் பாபபலைனயறய ேவண்டின் அவன் வைளத்த

பய ர் மைழயன்ற மடிவதும் ெவட்டுக் களிகளால் நாசமைடவதும்,

புழுக்களால்மாளுவதுமாகயெசயலால்வளங்கும்.

அவனவன் நற்கருமத்தன் புண்ணிய பலைனயறய ேவண்டின் அவன்

வைளத்த பய ர் காலமைழயால் ஓங்க வளரவும், ெவட்டுக் களிகளும்

புழுக்களுமணுகாது தானிய வருத்த கூடுவதுமாகய ெசயலால் வளங்கும்.

புண்ணிய பலைனபண்ணியபய ரில் காண்கெவன்றுகூறயுள்ளாள்.

60. பாேலாடாயனுங்காலமற ந்துண்.

பால் - பசுவன் பாலுடன், ஆயனும் - அன்னத்ைத யாயனும், மற்றும்

பலகாரத்ைதயாயனும் புச ப்பதாயன், காலமற ந்து - காைல மாைல,

மத்தயெமன்னும்முக்காலமற ந்து, உண் - புச க்கக்கடவாெயன்பதாம்.

பாலுடன்கலந்த பழத்ைதயாயனும், பாலுடன்கலந்த ேசாற்ைறயாயனும்

உண்ணேவண்டுமாயன் காைலயல் உண்ணேவண்டுெமன்று பாக

சாஸ்த ரங்கூறயுள்ளபடியால்

காலமற ந்துண்ெணன்றுவற்புறுத்த க்கூறயுள்ளாள்.

கன்மச்சூத்த ரம்
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காைலய லமுதும்மத்தயந் தய ர்ேமார்

மாைலயல்ெவன்னீர் வழங்குக நன்ேற.

61. ப றன்மைனபுகாெமயறெமனத்தகும்.

ப றன் - அன்னியனுைடய, மைன - மைனவைய ய ச்ச த்து, புகா -

அவளில்லம் நுைழயாத, ெமய் - ேதகேம, அறம் - சத்த ய தருமத்ைத ெபற்றது,

எனத்தகும் - என்றுகூறத்தகும்ெயன்பதாம்.

அன்னியனுைடய மைனவைய ய ச்ச த்து அவளில்லம் புகாத ேதகேம

அறச்சுக ேதகெமன்றுகூறயுள்ளாள்.

மூவர்தமிழ் - நாலடி நானூறு

அறம்புகழ் ேகண்ெமய்ெபருெமய ந்நான்கும்

ப றன்றார நச்சுவார் ேசரா - ப றன்றார

நச்சுவார் ேசரும் பைகபழிபாவெமன்

றச்சத் ேதாடிந்நாற் ெபாருள்.

62. பீரம் ேபணிற் பாரந்தாங்கும்.

பீரம் - வீரம், ேபணில் - ெகாள்ளில், பாரம் - ெபருஞ் சுைமைய, தாங்கும் -

சுமக்கக்கூடும்என்பதாம்.

யாெதான்றுக்கும் அச்சமின்ற வீரமுற்றுள்ள புருஷன் தனக்கு அதக

பாரமுற்ற சுைமேயயாயனும் வீரத்தன்ைமயால் அதைன ெயளித ேலந்த ச்

ெசல்வாெனன்பதுதுணிபு.

மேனாத டமும், ைதரியமுமுள்ள புருஷன் எடுத்த காரியத்ைத ெயளித ல்

முடிப்பாெனன்பதுகருத்து.

63. புைலயுங்ெகாைலயுங்களவுந் தவ ர்.

புைலயும் - மாமிச ய ச்ைசையயும், ெகாைலயும் - ஜீவய ம் ைஸையயும்,

களவும் - அன்னியர் ெபாருைள யபகரித்தைலயும், தவ ர் - அகற்று

ெமன்பதாம்.
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நாவுக்குரிய உருசயன் அவாமிகுதயால் மாமிஷ வ ச்ைசயுண்டாயன்,

ெகாைலயாம் சீவய ம்ைசக்கு அஞ்சான் சீவர்கள் கைடயாவ டின் அவற்ைற

வைலக்குக் ெகாள்ளுதற்கு அன்னியர் ெபாருைள களவு ெசய்ய வஞ்சான்

அக்களவன் அவாவால் தன்ைமெயாத்த மக்கைளயும் வைதக்க அஞ்சான்

ஆதலின் ஞானத்தாய் புைலயன் யச்ைச முதலாவதகற்ற ேவண்டுெமன்று

கூறயுள்ளாள்.

64. பூரிேயார்க்கல்ைலசீரியெவாழுக்கம்

பூரிேயார்க்கு - நீச்சமிகுத்த கீழ்மக்களுக்கு, சீரிய - ச ீர் ெபறேவண்டிய,

ஒழுக்கம் - நன்மார்க்கம், இல்ைல - கைடயாெதன்பதாம்.

அதாவது, ெபாய், வஞ்சனம், சூது, ெபாறாெமய்க் குடி ெகடுப்பு

நைறந்த கீழ்மக்களுக்கு ெமய்ப்ேபசுதல் சகலரிடத்தும் அன்பு பாராட்டல்,

ெநஞ்சங்களங்கமற்றருத்தல், சகலர் சுகத்ைத யுங் கண்டு ஆனந்த த்தல்,

தங்கைளப் ேபால் சகலரும் சுகமைடய வரும்பல் ஆகய சீர்ெபறும்

ஒழுக்கங்கைளேநாக்கார்கெளன்பதுகருத்து.

65. ெபற்றயார்க்கல்ைலசுற்றமுஞ்சனமும்.

ெபற்றயார்க்கு - குணங்குடி ெகாண்டார்க்கு, சுற்றமும் - உறவன்

முைறயாரும், சனமும் - ேகாபமும், இல்ைல - கைடயா ெதன்பதாம்.

ெபற்ற ெயன்னுங் குணத்ைத குடி ெகாள்ள ைவத்தவர் களுக்கு

சுற்றத்தாெரன்னுங் குடும்பெமன்பதுமில்ைல, சன ெமன்னுங்

ேகாபமுமில்ைலெயன்பதுகருத்து.

66. ேபதேம ெயன்பதுமாதர்க்ெகாருெபயர்.

ேபைத - அறவற்ற, ெமய் - ேதகெமன்பது, மாதர்க்கு - ெபண்களுக்கு,

ஒருெபயர் - குற த்துள்ளேவார் ெபயராகுெமன்பதாம்.

ெபண்களுக்குரிய வாைல, தருணி, ப ரிவைட, வருத்ைத ெயன்னும்

நான்குபருவத்துள்எழுவைகவயதன்ெபயர் களுண்டு.

அதாவது ஐந்து வயது முதல் ஏழுவயதளவும் ேபைதப் ெபண்ெணன்றும்,

எட்டு வயது முதல் பதெனாரு வயதளவும் ெபதுெமய்ப் ெபண்ெணன்றும்,
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பன்னிரண்டு முதல் பதன் மூன்று வயதளவும் மங்ைக ெபண்ெணன்றும்,

பதனான்கு வயது முதல் 19 வயதளவும் மடந்ைதப் ெபண்ெணன்றும்,

இருவது வயது முதல் இருபத்ைதந்து வயதளவும் அரிைவப் ெபண்

ெணன்றும், இருபத்தாறு வயது முதல் முப்பத்ேதாரு வயதளவும் ெதரிைவப்

ெபண்ெணன்றும், முப்பத்த ரண்டுவயதுமுதல் நாற்பதுவயதளவும் ேபரிளம்

ெபண்ெணன்றும்எழுவைகப்ெபயர்களுண்டு.

இவ்ெவழுவைகப் ெபயருள் ஏழு வருஷத்துள் அறயாச ற யாளாகும்

ேபதெமய்ெயன்பது ெபண்களுக்குரிய ஓர் ெபயராதலின் மாதருக்குரிய

ெபயர்களில் ேபதேம ெயன்பது ேமார் ெபயெரன்று குறப்ப ட்டுள்ளாள்.

காரணம் முன்ேப ேபதெமய்க்குணம் ெபாருந்தயருந்த மாதர்களாய ற்ேற

அவர்கைள, ஏமாற்றலும், மிருகம் ேபால் நடத்துவதும்தகுதயல்லஅவர்கைள

சமமாக ேநச யுங்கெளன்றுஆண்மக்களுக்குஅறவுறுத்தலாம்.

67. ைபயச்ெசன்றால்ைவயந் தாங்கும்.

ைபய - ெமல்ெலனச், ெசன்றால் - ெசல்லுேவாமாயன், ைவயம் - பூவுலகு,

தாங்கும் - ேயந்துெமன்பதாம்.

உலகத்தன்கண் வார்த்ைத மிருதுவாகவும் நடத்ைத யைமதயாகவும்,

ெசயைல ந தானமாகவும் ெசய்து வருேவா மாயன் ைவயத்துள்ள

சகலமக்களாலும் ஏந்த ப் புகழப்படுதல் அநுபவமாதலின் சகல

காரியங்கைளயும் ந தானித்துச் ெசய் ேவார்கைள ைவயந்தாங்குெமன்று

வற்புறுத்த க்கூறயுள்ளாள்.

68. ெபால்லாங்ெகன்பைவெயல்லாந்தவ ர்.

ெபால்லா - ெகாடிய, ஆங்கு - அங்கம், ெயன்பைவ - ெயன்று

ெசால்லும்படியான, எல்லா - சகல குற்றங்கைளயும், தவ ர் - அகற்ற

வடுெமன்பதாம்.

அதாவது ேதக்குற்றம், வாக்கு குற்றம் மேனா குற்றங்க ளாகும்.

முத்ேதாஷங்களைமந்த ெபால்லா வங்கத்ேதா ெனன்னும் ெபயெரடாது

அக்குற்றங்கைளத்தவ ர்த்துவாழ்க ேவண்டுெமன்பதுகருத்து.
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69. ேபானகெமன்பதுவானவர்வருந்து

ேபானகம் - காமேதனு அல்லது கற்பக வருட்சம், என்பது

- என்று கூறும்படியானது, வானவர் - மக்கள் நைல கடந்து

ெதய்வநைலயைடந்தவர்கள், வருந்து - தங்கைள யண்டிேனார்க்களிக்கும்

அமுதெமன்னப்படும்.

தாயுமானவர் கூறயுள்ளபடி “ேபானகமைமந்தெதன வக்காம ேதனுநன்

ெபான்னடியனின்றுெதாழுேம”என்னுஞ்ெசய்யுளுக்குப்பகரமாய்காட்டிலும்,

குைககளிலுந்தங்க ஞான கருணாகர முகமைமந்த ெபரிேயார்கைளக்

காணேவண்டிவரும். அரசர்களுக்கும், குடிகளுக்கும் அக்காலுண்டாகும்

பச தாகத்ைத நவர்த்த க்கக்கூடியஓரமுதெமன்னப்படும்.

காட்டில் தங்கயுள்ளவர்களுக்குக் ேகட்டைதயளிக்கும் ஓர் ச த்தன்

நைலக்குப் ேபானகெமன்னும்ெபயைரயளித்துள்ளார்கள்.

காக்ைக பாடியம்

ேகட்டைவயாவுங்ெகாடுக்கும் ேபானகம்

நாட்டுள்மாரியாய் நடக்கும்வானகம்

வீட்டினி லடங்கயுள்ெளாளி கண்ேடார்

வாட்டெமான்றல்லாவாழ்க்ைகயதாேம!

புத்தசங்கத்ேதார் ப ட்சா பாத்த ரத்த ற்கும் ேபானக ெமன்னு ேமார்

ெபயருண்டு, அதுெகாண்ேட பட்டினத்தார் வற்றாத பாத்த ரெமன்றுங்

கூறயுள்ளார். அதற்கு பகரமாய் மணிேமகைலயலுள்ள ஆபுத்த ரன்

காைதையக்காணலாம்.

அருங்கைலச்ெசப்பு

வானகத்துட்ெசன்றார் மாபாத்த ர ெமடுத்தார்

ேபானகத்தாலுண்டெபாருள்

கரபாத்த ர ெமடுத்தார் காட்ச நைலத்தார்

த ரேநத்த ர மைமந்த சீர்.

70. மருந்தும்வருந்தும்முக்குைறயகற்றும்
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மருந்தும் ஓடதயும், வருந்தும் - வரும்பயுண்ேபார் புச ப்பும், முக்குைற

மூன்றுேதாஷங்கைள, யகற்றும் நீக்குெமன்பதாம்.

அதாவது, மருந்துண்பதனால் வாதேதாஷம், ப த்தேதாஷம்,

ச ேலத்துமேதாஷம் ஆகய முத்ேதாஷங்கைளயும், வருந்தளிப் பதனால்

எத ரிக்குக் காலத்தலில்லா குைறயும், பச யன் குைறயும், ப ராண துடிப்பன்

குைறயும் நீங்க சுகமைடவதால் வருந்தனால் நீங்கும் முக்குற்றங்கைளயும்

மருந்தனால் நீங்கும் முக்குற்றங் கைளயும் ஏகபாவைனயால் புச ப்ப ற்சுட்டி

பகர்ந்தருக்கன்றாள்.

71. மாரியல்லதுகாரிய மில்ைல.

மாரி - மைழ, அல்லது - இல்லாமற் ேபாமாயன், காரியம் - எடுக்குந்

ெதாழில்யாவும், இல்ைல - நடப்பதரிதாகுெமன்பதாம்.

உலகத்தல் மைழ ெபய்யாமற் ேபாமாயன் சகல காரியங் களுக்கும்

ஆனியுண்டாய் பஞ்சமத கரித்துப் பாழாகுெமன்பதாம்.

72. மின்னுக்ெகல்லாம் பன்னுக்குமைழ.

மின்னுக்ெகல்லாம் -வானில்மின்னல்ேதான்றுவதன்சாட்ச , பன்னுக்கு

மைழ - ப றகாலத்துக்குத் தகுந்த மைழப்ெபய்யுெமன்பதாம்.

வானில் மின்னல் மீருங்கால் ஆழி நீைரயுண்டு ஆகாய கருப்பங்

ெகாள்ளுவதனுபவமாதலின் மின்னல் சாட்சையக் ெகாண்டு

மைழயுண்ெடன்பைதயுணர்ந்துஉழுதுண்ேபார்வைளக்கவளக்கயுள்ளாள்.

73. மீகாமனில்லா மரக்கலேமாடாது.

மீகாமன் - ேவாட சூஸ்த ரன், இல்லா - இல்லாமற் ேபாவானாயன்,

மரக்கலம் - ஓடம், ஓடாது - நீரிேலாட்டுவதுஅரிதாகும் என்பதாம்.

ஓடத்ைத ேயாட்டும் சூஸ்த ரனாகும் மீகாம னில்லாவ டில் மரக்கலத்ைத

நீரில் ேவாடச்ெசய்வதுகஷ்டமாகும்.

அதுெகாண்ேட “மாலுமியல்லா மரக்கலேமற லாகா” ெதன்பதும்

பழெமாழி. மீகாமன், மாலுமி, ஓடசூத்த ரன், சுக்கானெனன்னும் நான்கு
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ெதாழிற் ெபயரும் நீரின் ேவகமும், காற்றன் ேவகமுமற ந்து ஓடத்ைத

ேவாட்டுேவான்ெபயராகும்.

74. முற்பகற்ெசய்யன்பற்பகல்வைளயும்.

முற்பகல் - காைலயல், ெசய்யன் - ெசய்யும் வைனயன் பயனானது,

ப ற்பகல் - மாைலக்குள், வைளயும் - ெவளிவருெமன்பதாம்.

யாவருக்குத் ெதரியாெதன்னும் ஓர் காரியத்ைத மைறத்து ெசய்த

ேபாதனும்அக்காரியம் தன்னிற்றாேனெவளிவருெமன்பதுகருத்து.

75. மூத்ேதார் ெசால்வார்த்ைதயமிர்தம்.

மூத்ேதார் - வ ேவகமுத ர்ந்ேதார், ெசால் - வாக்கய மானது, வார்த்ைத -

ெசாற் சுைவயாம், அமிர்தம் - நீத ேபாத ெமன்னப்படும்.

வ ேவக மிகுத்ேதார் ேபாத க்கும் நீத வாக்கயங்கைள ெசவயற்

ேகட்டு அதன்ேமைற நடப்பவெனவேனா அவன் சகல துக்கங்கைளயும்

ேபாக்க சுகநைலயைடபவனாதலின் மூத்ேதார் வாக்கயமாம் அமுதுண்ண

ேவண்டுெமன்பதுகருத்து.

ஓடத ெயன்னும் அவுடத முண்பதால் பணி நீங்க ஆேராக்கய

மைடவதுேபால் மூத்ேதார் வாக்கயெமன்னும் அமுதால் துக்கம் நீங்க

சுகமைடவேத காட்ச யனினி ெதன்னப்படும்.

76. ெமத்ெதனப்படுத்தல் ந த்தைரக்கழகு.

ெமத்ெதன - ெமல்லிய பஞ்சைணயல், படுத்தல் - சயனித் தல்,

ந த்தைரக்கு -தூங்குைகக்கு,அழகு - சுகெமன்னப்படும்.

மிருதுவாகய பஞ்சுெமத்ைதயன் மீது படுத்தல் சுகமான ந த்தைரக்

ேகதுவுண்டாெமன்றுவளக்கயுள்ளாள்.

77. ேமழிச்ெசல்வங் ேகாைழப்படாது.

ேமழி - ஏரு ப டித்து உழுதுண்பவனின், ெசல்வம் - த ரவயமானது.

ேகாைழப்படாது - குைறவுபடாது என்பதாம்.

அதாவது ஏருப டித்து உழுதுண்ணும் உைழப்பாளியா னவன்
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எத்ெதாழிைலயும் அஞ்சாது ெசய்யும் ைதரியமுைடயவ னாதலின் அவன்

கஷ்டமாகயத் ெதாழில்களில் எவற்ைற ேயனுஞ் ெசய்து சம்பாத த்து தனது

த ரவயங்குைறயாதுந றப்புவான்என்பதுகருத்து.

78. ைமவழியாடன்மைனயகன்ெறாழுகு

ைமவழியள் - கண்களில் ைமதீட்டும் வைலமகள், மைன - வீட்டிற்கு,

அகன்று -வலக , ஒழுகு - நன்மார்க்கத்தல் நட ெவன்பதாம்.

கண்ணால் வழித்து மயக்க தனது வயப்படுத்தும் வைலமகளின்

வீட்டினருேக வாழ்தல் எவ்வதத்துங் ேகட்ைடத் தரும் வாழ்க்ைகயாதலின்

அவள் வீட்டின் அருேக வாழ்தல் ஒழுக்கத்த ற்கு இழுக்ெகன்பது

துணிபாம். ைமவழியாள் - ஆண்மக்கைள மயக்கக்கூடிய

கண்கைளயுைடயவெளன்பதும்ெபாருந்தும்.

79. ெமாழிவதுமறக்க னழிவதுகருமம்.

ெமாழிவது - தனது தாய் தந்ைதயாராேலனும், தன்ைன ஆண்டு

வருபவனாேலனும் கூறய வார்த்ைதைய, மறக்கன் - மறந்துவடில், கருமம் -

அத்ெதாழிலானது,அழியும் - ெகட்டுப் ேபாெமன்பதாம்.

தனது எஜமானனாகும் ஆண்டவன் ஏவய ெமாழிைய மறப்பானாயன்

அக்கருமத்த ற்ேக ேகடுண்டாயெதன்பதுகருத்து.

80. ேமானெமன்பதுஞானவரம்பு

ேமானெமன்பது -பற்றற்றநைலெயன்றுகூறுவது,ஞானம் -அறவனாற்

கட்டப்பட்ட, வரம்பு - வரப்பு என்பதாம்.

வ ேவக வருத்தயற்று வீணில் அைலந்து த ரியும் மனைதயடக்க

யாள்வெதன்னப்படும். அதாவது வ ேவக ெமன்னும் அறைவக்கடந்து

மனமைலயாது ந ற்கும் சுகவாரிக் ெகாப்பாய பற்றற்ற நைலெயன்பது

கருத்து (வரம்பு - வரப்பு, அத்து, எல்ைல)

81. வளவனாயனுமளவறந்ெதடுத்துண்.

வளவன் - தானிய சம்பத்துள்ளவன், ஆயனும் - இருப்பனும் அளவறந்து
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- தன் குடும்பத்துக்குப் ேபாதுமான த ட்டந்ெதரிந்து எடுத்து - பண்டியனின்று

ெமாண்டு,உண்ணு- சைமத்துப் புச க்கக்கடவா ெயன்பதாம்.

பூமிச்ெசல்வமாகும் தானிய சம்பத்து ஏராளமாக வருப் பனும்

அவற்ைற வீண்வரயஞ் ெசய்யாது தன் ெசலவுக்குத் தக்கவாெறடுத்து

உபேயாக த்துக்ெகாள்ள ேவண்டுெமன்னுஞ் ெசட்டு நைலையஞானத்தாய்

உழுதுண்ணும்ேவளாளெதாழிலாளருக்குவளக்கயுள்ளாள்.

82. வானஞ்சுருங்கற்றானஞ்சுருங்கும்.

வானம் -காலமைழ,சுருங்கல் -குைறந்துேபாமாயன்,தானம் -பூமிவளம்,

சுருங்கும் - தானியவைளவுகுன்றுெமன்பதாம்.

எத்தைகய ெபருக்க தானிய பண்டிகள் நைறந்தருப் பனும் ஓராண்டு

காலமைழ தவறுமாயன் தானிய வருத்த குன்ற குடிகள் கஷ்டத்ைத

யநுபவக்க ேவண்டி ேநரிடு மாதலின் வளநாடனும் தானியச்சம்பத்து

நைறந்துள்ளவனா யனும் அளவறந்து ெசலவு ெசய்யேவண்டு ெமன்று

முன்வாசகத்தலுெமாழிந்துள்ளாள்.

83. வருந்த ேலார்க்கல்ைலெபாருந்தயெவாழுக்கம்.

வருந்து - ந தம் ஒருவருடன் கலந்து புச க்கும் புச ப்பு, இல்லார்

அற்றருப்ேபார்க்கு, ெபாருந்தய - ேசர்ந்து வாழக் கூடிய, ஒழுக்கம் -

நல்வாழ்க்ைகத்துைண,இல்ைல -அவர்களுக்குக்கைடயாெதன்பதாம்.

அனவரதம் ஒருவருக்கு அன்னமிட்டுண்ணும் அன்பல் லாமல்

ேலாபம் நைறந்தருக்குமாயன் அவைன ெநருங்க ெயாருவனுமணுகாது

வாழ்க்ைகத்துைணயற்றுேபாெமன்பதுகருத்து.

84. வீரன் ேகண்ெமய்கூரம்பாகும்.

வீரன் -யுத்தவல்லபைனேகண்ெமய் - ேநச த்தேதக க்கு,கூரம்பு - சாைண

- தீர்த்த ேவைல,ஆகும் -ைகய ேலந்தயுள்ளதற்குஒக்கும் என்பதாம்.

யுத்தத்தல் வல்லெமய் யுைடேயாைன ேநச ந்ததுள்ளவன் (கூறய

அம்ைப எக்காலுங் கரத்த ேலந்த யருக்குங்கால் எவ்வதத்துந் தன்கரத்ைதக்

காயப்படுத்துவதுேபால்) ஏேதனும் ஓர்நாளில் வீரனால் உபத்த ரவமைடய
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ேநரும்ஆதலின்,வீரன் ேகண்ெமையவரும்பாேத ெயன்பதுகருத்து.

85. உரேவாெனன்ைகய ரவாதருத்தல்

உரேவான் - ேதகவுரம் ெபற்றவன், என்ைக - ெயன் ேபான், இரவாது -

மற்ெறாருவர்பாலிரந்துண்ணாது. இருத்தல் -இருக்க ேவண்டுெமன்பதாம்.

அதாவது ேதகத்தல் யாதாேமார் பழுதன்ற உரமாகும்

பலமுற்றருப்ேபான் ஒருவைரயடுத்து இரந்துண்ணாது ேதகத்ைத வருத்த

உைழத்துண்ணேவண்டுெமன்பதுகருத்து.

86. ஊக்கமுைடெமய்யாக்கத்த ற் கழகு

ஊக்கம் -இைடவ டாமுயற்ச , உைடெமய் -உைடயவனின், யாக்கத்த ற்கு -

உருவற்கு,அழகு - ச றப்ெபன்னப்படும்.

எத்ெதாழிைல ெயடுப்பனும் அவற்ைற இைடவ டா முயற்சயனின்று

சாத த்து முடிக்கும் ேதகைய ச றப்ப த்துக் ெகாண்டாடுவதயல்பாதலின்

முயற்சயன் அழைக ச றப்ப த்து ேதகத்தல் ச றந்தது முயற்சயுள்ள

ேதகெமன்றும்அஃதல்லா ேதகம், பூமிபாரம் என்றுங்கூறயுள்ளாள்.

87. ெவள்ைளக்கல்ைலகள்ளச்ச ந்ைத.

ெவள்ைளக்கு - சுத்தவதயமுள்ளார்க்கு, கள்ளச்ச ந்ைத -வஞ்சனம், கபடு,

சூதுமுதலியதுற்குணங்கள்,இல்ைல -இராெவன்பதாம்.

குணெமன்னுங் குன்ேறறய சுத்தகுணமுள்ளாரிடத்து வஞ்சனம், கபடு,

சூதுமுதலியதுற்குணங்கள்யாவும்அணுகாெதன்பதுகருத்து.

88. ேவந்தன்சீறனாந்துைணயல்ைல

ேவந்தன் -ஆளும்அரசனானவன், சீறன் - சனந்துநற்கன்,ஆந்துைண -

அவைனதடுத்தாளுமுதவ ,இல்ைல - ேவறல்ைலெயன்பதாம்.

ேதசத்ைத யாளும் அரசனுக்கு ஒருவன் மீது மீற யக் ேகாபமுண்டாயன்,

அவனது ேகாபத்ைத யடக்க காப்ேபார் அங்கு ஒருவருமில்ைலெயன்பது

கருத்து.

89. ைவயந்ெதாடருந்ெதய்வந்ெதாழு.
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ைவயம் - புடவ பாசமானது, ெதாடரும் - உன்ைன ெயக்காலத்தலும்

பன்பற்றுமாதலின், ெதய்வம் - ேதய்வகமாம் உண்ெமய்ையத், ெதாழு -

உள்ெளாளிகண்ெடாடுங்குெமன்பதாம்.

பாச அடலியன் பந்தப்பற்றானது வண்டி எருதன் காைல சக்கரந்

ெதாடர்ந்து ெசல்லுவதுேபால் மாறாப றவக்கும், மீளா துக்கத்த ற்குங்

ெகாண்டு ேபாய்வடும். ஆதலின் ெதய்வகமாம் உள்ெளாளியலன்ைப

வளர்த்த ஒடுங்க ேவண்டுெமன்பதுகருத்து.

ஒளைவக்குறள்

அந்தத்த லங்க யழல் ேபாலத் தாேனாக்கல்

பந்தப் ப றப்பறுக்கலாம்.

90. ஒத்தவ டத்துந த்தைரக்ெகாள்.

ஒத்தவ டத்து - உன்சாதனத்த ற்கு ேநர்ந்தவ டத்து, ந த்தைர -

தூங்காமற்றூங்கும்நைலயல், ெகாள்ளும் -உட்காருெமன்பதாம்.

ேநர்ந்தவ டத்து ஆனந்த ந த்தைரயாம் துங்காமற்றூங்கும் நைலைய

வற்புறுத்த யுள்ளாளன்ற தன்ைனயறயாமற் றூங்கும் மரணத்தூக்கத்ைதக்

கூறனாளில்ைல.

91. ஓதாதார்க்கல்ைலயுண்ெமயெலாழுக்கம்.

ஓதாதார்க்கு - நற்ேகள்வயல் முயலாதார்க்கு, உண்ெமய ெலாடுக்கம் -

தன்னுட்டாேனெயாடுங்க சுயம்பாம் நைல,இல்ைல - கைடயாெதன்பதாம்.

ஆதலின் ஒவ்ேவார் மக்களும் நீதநூற்கைள ேயாத யுணர்ந்து

உண்ெமயலன்ைப வளர்த்து புறெமய் ெவறுத்து பறவயறுத்து

நருவாணமைடய ேவண்டுெமன்பதுகருத்து.

அவ்ைவயார் அம்மன் என்னும் ெபயர் ெபற்ற ஞானத்தாய் அருளிய

இரண்டாம்வாசகம்

முற்றற்று.
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ஸ்ரீ அம்பிைகயம்மன் அருளிய திரிவாசகம் இ.

மூன்றாம் வாசகம்- ெவற்றி ஞானம்

முன்னுைர

ெவற்றஞானமாகயமூன்றாம்வாசக

ெதன்ேதச பாண்டிய வம்ஸத்ைதச் சார்ந்த கள்ளிவளவன் எனும்

அரசனுைடய மூதாைதயாகய சயம்பு ச ற்றரசன் தனது மாளிைகையவ ட்டு

ேவணு வயாஹார அறஹத்துக்கைள தரிச க்கப் ேபாகுங்கால் வழிேய

ெசன்று வழிேய மீளாமல், த வாகர ச ற்றரசனின் நந்தவனத்துட் புகுந்தான்.

அவ்வனத்துள் தவாகர வரசனின் குமாரத்த தன் ேதாழிமாருடன்

உலாவக் ெகாண்டிருந்தவள் சயம்பு ச ற்றரசைனக் கண்டு ப ரித யுண்டாக

யருகலணுகச் ெசன்றாள். இதைன யுணர்ந்தவன் தான் குறுக்க ட்டுச்

ெசல்லுங் காரணங்கைளக் கூற மனமிணங்காமல் ெவறுத்துச் ெசன்றான்.

இக்ேகாபத்தால் ராஜகுமாரத்த ேசவகைர த ட்டப்படுத்த ைவத்தருந்து,

சயம்புவரசன் வயாரஞ் ெசன்று தரும்ப யவ்வனத்துள் வந்தவுடன்

ப டிக்கச் ெசய்து, தன் தந்ைதய டம் அவைனக் ெகாணர்ந்து, இவெனன்ைன

வலிய ைகப்பற்றனாெனன்று கூறனாள். அதைனக் ேகட்ட மன்னன்

சீற்றமுற்று இவ்வசாரிைணைய மந்த ரிகளால் வ சாரித்து தண்டிக்க

வநுமதயளித்தான். பன்பு மந்த ரிகள் சரிவர வ சாரியாமல் சயம்பு வரசேன

குற்றமுைடயவெனன்று, அவைனத் தண்டித்து சைறயலிட்டு ைவத்தார்கள்.

இவ் வவரங்கைள சயம்பு வரசனின், ஏவலாளரால் உலகமாதாவாகய

ஒளைவயாெரனும் அம்பைகயம்மன் அறந்து, ெவற்றஞானம் எனும் ஒரு

நூெலழுத , தவாகர ச ற்றரசனுக்கனுப்பனார். அைதப் ெபற்று முற்றும்

வாச த்து, தனது குமாரத்தையயும் சயம்பு மன்னைனயும் ேதரவ சாரித்து,

தன் குமாரத்த ேய துஷ்டிெயனத் ெதரிந்து சயம்பு ச ற்றரசனுக்கு

ேவண த ரவயமும், அம்மனாலளித்த ெவற்ற ஞான நூலும் ெகாடுத்து

சைறயலிருந்துவடுவத்தவன்நாட்டுக்கனுப்பனான்.
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ஒளைவயாரால் அருளிய முதல் வாசகம் ஆத்த ச்சுவட்டில், இரண்டாம்

வாசகம் குன்ைற ேவந்தன். ஆகய இவ்வ ரண்டும், அக்காலத்தல் சறு

பள்ைளகட்டு கற்ப க்கப்பட்டு வந்ததுடன் இந்த ெவற்ற ஞானத்ைதயும்

பள்ளிப்பள்ைளகட்கு கற்ப க்கும்படி சயம்பு வரசன் சமணாச ரியர்கைள

ேவண்டிக்ெகாண்டான். அது முதல் மூன்று நூற்கைளயுஞ் ேசர்த்து

த ரிவாசகம் என்று அக்காலத்த ேலேய வழங்கவந்தார்கள், த ரிவாசக

முண்டாய தற்கு காரண மிதுேவயாகும். இக்காைதைய கறஸ்து பறந்த

(95) ெதாண்ணூற்றையந்தாம் வருஷம் அரசாண்ட கள்ளிவளவன் மூதாைத

வம்ஸவரிைசயற் காணலாம்.

இக்காலத்தல்முதல்வாசகமும்இரண்டாம்வாசகமும்அம்பைகயம்மனா

லியற்றயெதன்றும், மூன்றாம் வாசகமாக ய இந்த ெவற்றஞானம்

அதவீரராமபாண்டியன் எழுதய ெதன்றும், பல பைழபடு ெநற கைள

நைறத்துபாழாக்க வ ட்டார்கள்.

ஶ்ரீ. ச த்தார்த்தா

புத்தக சாைலயார்

ஶ்ரீபுத்தாயநம :

ெதன்னிந்த ரர் ேதச புத்ததர்ம சாக்ஷயக்காரர்களில்

ஒருவளாகய

பாரதமாதாஔைவயார்

எனும்

ஶ்ரீஅம்பைகயம்மன்

அருளிச்ெசய்த

மூன்றாம்வாசகம்.

த ருவாளர். க. அேயாத்த தாஸ்பண்டிதர்
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உைர.

ெவற்றஞானம்.

காப்பு.

ெவற்ற ஞானவீரன்வாய்ெமய்

முற்றுமற ந்ேதார்மூதற ேவாேர.

ஞான ெவற்ற - அறவல் ெஜயமுற்றவனாகும் வாலறஞ னாம், வீரன்

- அத தீவ ரெனனப் புகழ் ெபற்ற புத்தப ரானா ேலாதய, வாய்ெமய் - ெமய்

வாக்கயங்கள் நான்ைகயும், முற்றும் - முழுவதும், அற ந்ேதார் - ெதரிந்து

ெகாண்டவர்கள். மூதற ேவாேர - முற்று முணர்ந்த ேபரறவாள ராகு

ெமன்பதாம்.

அதாவது நூன் முகத்து சதுர்முக ேனாதய நான்கு வாய்ெமயாம், துக்கம்,

துக்ேகாற்பவம்,துக்ேகாற்பவக்காரணம்,துக்கநவாரணெமன்னும்சதுர்வத

சாத்தயங்கைளயும் குைறவற உணர்ந்த வர்கெளவேரா அவர்கேள முற்று

முணர்ந்தவர்கெளன்பதுகருத்து.

நறுந்ெதாைக நான்கு

பற்றமுலகப் பற்றைனயறுத்து

ெபாற்றாமைரயற் பரந்தவன்பகர்ந்த

நற்றமிழ் ெதரிந்து நறுந்ெதாைக தன்னால்

குற்றங்கைளேவார்குைறவலாதவேர.

பற்றாமுலகம் -உலகபாசபந்தக்கட்டாகும், பற்றைன-பாசக்கயற்றைன,

அறுத்து - துண்டித்து, ெபாற்றாமைரயல் - பதுமாசனத்தல், பரந்தவன் -

வீற்றருந்தவன், பகர்ந்த - ஓதைவத்த, நற்றமிழ் - ச றந்த தமிழ் பாைஷைய,

ெதரிந்து - கற்று, நறுந் ெதாைகயாம் - வாய்ெமய் நான்கைனயும் உணர்ந்து,

தன்னால் - அதனாதரவால், குற்றங்கைளேவார் - இராகத்து ேவஷ ேமாக

ெமன்னுங் குறுந்ெதாைகயாம் முக்குற்றங்கைள யகற்ற ேனார், குைற

வலாதவேர - சுகவாரிக் ெகாப்பாம் சகல சுகமும் ெபாருந்த வைமதயுற்று

வாழ்வார்க ெளன்றவாறு.

த ரிக்குறள்.
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மலர்மிைச ேயகனான்மாணடிேசர்ந்தார்

ந லமிைச நீடுவாழ்வார்.

ச லப்பத காரம்.

அருக ரறவனருகற்கல்லெதன்

இருைகயுங்கூடிெயாருவழிக்குவயா

மலர்மிைச நடந்த மலரடிக் கல்லெதன்

தைலமிைசயுச்ச தானணி ெபாறாது.

ஞானவாசஷ்டம்

புண்டரீக வாதனத்தல்

புத்தன்ேபால்உத்தரமுகனாய்

நூல்.

1. எழுத்தறவத்தவன்இைறவனாகும்.

எழுத்து - வரிவடிவாம் அட்சரங்கைள, அறவத்தவன் - ஓத ைவத்தவன்,

இைறவனாகும் - குடிகள் பால்வரியைறக்ெகாள்ளும்ஓரரசேனயாகும்.

அவ்வரசன் யாெரன்பீேரல் வீரவாகு, குலவாகு, இட்சுவா ெகன்னும்

சக்கரவர்த்த கள்மரப ற்ேறான்றய ச த்தார்த்த தருமகேனயாகும்.

இவ்வைறவன் காலத்தல் பாலிபாைஷ வரிவடிவாம் எழுத்துக்களின்ற

ஒலிவடிவாம் சப்தெமாழியும், அம்ெமாழி கேளா ஒருவர் ெசால்லவும்

மற்ெறாருவர் ேகட்கவுமானசுருத களாயருந்தது.

இைறவன் உலகபாசத்ைதத் துறந்து அவேலாக தெரன்றும்,

ஐய ந்த ரியங்கைள ெவன்று இந்த ர ெரன்றும், நருவாண

நைலயைடந்தேபாது சகலமுந் தன்னிற் ேறான்றய வளக்கத்தால் தான்

சுருதயாக ேவாதயுள்ள த ரிபீடவாக்கயம், த ரிேபத வாக்கய ெமன்னும்

தன்மபாைக அருத்த பாைக, ஞானபாைக யாகய மூன்று, அருெமாழிகளும்

மைறந்து ேபாெமன்றுணர்ந்து மகடபாைஷயாம் பாலியனின்று சகட
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பாைஷயாம் சமஸ்கரு தாட் சரங்கைளயும், த ராவ டபாைஷயாம்

தமிழட்சரங்கைளயு மியற்ற வரிவடிவாய் கற்களில் வைரந்து கல்வையக்

கற்ப த்துக்ெகாண்டு எழுத்தற த்தவ னிைறவனாகுெமன்று வற்புறுத்த க்

கூறயுள்ளாள்.

ெதால் காப்ப யம்.

மங்காமரப ெனழுத்துமுைறகாட்டி

மல்குநீர் வைரப்பனிந்த ரனைரந்த

வ ரேசாழியம்.

ஆவயைனத்துங்க,சத நப, மவ்வரியும்வவ்வ

ேலவயெவட்டும்யவ்வாறுஞந்நான்குெமல்லாவுலகு

ேமவயெவண்குைடெசம்பயன்வீரராேஜந்த ரன்றன்

நாவயல்ெசந்தமிழ் ெசால்லின்ெமாழி முதனண்ணுதேல.

மதத்த ற்ெபாலிவும்வடெசாற் க டப்பும் தமிழ் மரபு

முதத்த ற்ெபாலிேயைழெசாற்களின்குற்றமுேமாங்குவைன

பதத்த ற் சைதவுமற ந்ேதமுடிக்க பன்னூறாய ரம்

வதத்த ற் ேபாலியும் புக ழவேலாக தன்ெமய்த்தமிேழ.

ச லப்பத காரம்

தண்டமிழாசான் சாத்தனிஃதுைரக்கு

முன்கைலதவாகரம்.

ஒருவர்க்ெகாருவனாக யுதவயும்

பரிசன்மாக்கள் பற்பலராயனும்

தாெனாருவன்ேனதரணி மாதவன்

ெசந்தமிழ் ேசந்தன்ெதரிந்த தவாகரம்.

சவஞானேயாகஸ்வரர்.

இருெமாழிக்குங்கண்ணுதலார்முதற்குரவரியல்வாய்ப்ப

இருெமாழியும்வழிப்படுத்தார்முனிேவந்த ரிைசபரப்பும்
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இருெமாழியு மான்றவேர தழீ இயனாெரன்றாலிவ்

இருெமாழியு ந கெரன்றுமிதற்ைகயமுளேதேயா.

இத்தைகய வலக்கய நூல் இலக்கண நூற்களினா தாரங் கைளக்

ெகாண்டு தமிழட்சரங்கைள இயற்றயளித்தவர் புத்த ப ரா ெனன்ேற

ெதளிவாக வளங்குகறபடியால் எழுத்தறவத்தவன் சறப்ைபக் கூற

அன்ேனார் தன்மத்ைதவளக்கலுற்றாள்.

2. கல்வக்கழகுகசடறெமாழிதல்.

தான் கற்ற கல்வக்கு ச றப்பு யாெதனில், கூறும் வாக்கல்

குற்றெமழாமலும், மற்றவர்களிதயம் புண்படாமலும் முன்பன் ேயாச த்து

ேபச ேவண்டுெமன்பதுகருத்து.

3. ெசல்வர்க்கழகுெசழுங்கைளதாங்குதல்.

த ரவய சம்பத்ைதப் ெபற்றவர்களுக்கு சறப்பு யாெதனில், தனது

குடும்பம் ஓங்க ெசழிக்கவும், தன்ைன யடுத்ேதார் குடும்பம் ஓங்க

ெசழிக்கவும் அன்புடன் உதவ புரிந்து வருவானாயன் அதுேவ தனவந்தன்

அழெகன்பதுகருத்து.

4. ேவதயர்க் கழகு ேவாதலுெமாழுக்கமும்.

சத்தய தன்மமாம் சதுர்ேபத ெமாழிகைள ஓதுேவார்க்கழகு யாெதனில்,

எத்ேதச எப்பாைஷக்கரனா யருப்பனும் நீத யும், ெநறயும் வாய்ெமயும்

நைறந்து சகலருக்கும் நன்ெமைய வளக்க ேவண்டியவனாகவும் அன்ேறல்

ஓதயுணர்ந்த பயனால் சகலருக் கும் நல்லவனாகவும் வளங்குேவா

ெனவேனாஅவேனேவதேமாதும் ச றப்புைடயாெனன்பதுகருத்து.

நல்லாப்பள்ைளபாரதம்.

நீத யும் ெநறயும் வாய்ெமயு முலகல் நறுத்த ேனான்
ேவதயனன்ற

ேவதய ேனனு மிழுக்குற லவைன வளம்பும் சூத்த ரெனன
ேவத

மாதவர் புகன்றாராதலாலுடல் மாய்ந்தபன் பாவேதார்
ெபாருேளா
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ேகாதலர் வ ந்தப் ப றவயல் ேவதக் குரவனீயல்ைலேயா
குறயாய்.

5. மன்னவர்க்கழகுெசங்ேகால் நடத்தல்.

அரசர்களுக்கு அழகாவது யாெதனில், ெசவ்வய நீத யன் ேகாேலந்த

தன்னவரன்னியெரன்னும்பட்சபாதமின்ற நீதையெசலுத்துவதுடன்குடிகள்

யாவருந் தனது பாதுகாப்பலிருக் கன்றபடியால் அவர்களுக்கு யாதாேமார்

தீங்கு ேநரிடா வண்ணம்ஆதரிப்பேத மன்னர்க்கு ச றப் ெபன்பதுகருத்து.

6. வாணிபர்க்கழகுவளர்ெபாருளீட்டல்.

வயாபாரிகளுக்கு அழகு யாெதனில், ஒன்ைறக் ெகாடுத்து,

மற்ெறான்ைறமாறுவதல்மிக்கச்ெசட்டுைடயவனாயருந்துஎக்காலத்த ேலச்

சரக்ைகப் ப டித்துக் கட்ட ேவண்டியெதன்றும் எச்சரிக்ைக நலவரத்தலும்,

தராசு ேகாணா நைலயலும் தன் ெசல வழிவுேபாக ெசாற்பலாபத்தலும்

வற்று ெபாருைள வளர்த்து சருவ சீவர்களுக்கும் உதவயுள்ேளாராக

வளங்குதல் ஒன்ைறக் ெகாடுத்து மற்ெறான்ைறப் ெபறும் வாணிபர்களுக்கு

ச றப்ெபன்பதுகருத்து.

7. ேவளாளர்க்கழகுஉழுதூண்வரும்பல்.

பூமிைய தருத்த பய ர் ெசய்க றவர்களுக்கு அழகு யாெதனில்,

நன்ெசய் பூமிைய யுழுது பய ர் இடுங்கால மீெதன்றும் புன்ெசய் பூமிைய

பய ரிடுங்காலமீெதன்றும் நன்காராய்ந்து தான், மைழைய ேவண்டி

ஆகாயத்ைத ேநாக்குவது ேபால் சர்வ ஜீவர்களும் தானியத்ைத ேவண்டி

ேவளாளைன ேநாக்குகற படியால் பூமியன் பலைனக் கருதுங்கால்

ஈைகையப்ெபருக்க சர்வஜீவர்கள்மீதும்இதக்கமுைடயவனாய்ஆதரிக்குஞ்

ெசயலிலிருப்பேத ேவளாளர் ச றப்ெபன்பதுகருத்து.

8. மந்த ரிக்கழகுவரும்ெபாருளுைரத்தல்.

ஆேலாசைன கர்த்தனுக்கு அழகு யாெதனில் தன தரகனுக்கு அரிய

வாக்கயங்கைள வளக்க ேதசத்ைத சீர்த்தருத் தலும், வருங்காலச்

ெசயல்கைளயும் ேபாங்காலச் ெசயல்கைளயும் ஆராய்ந்து ேசர்க்க
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ேவண்டியவற்ைற ேசர்த்தும் அகற்ற ேவண்டியவற்ைற யகற்றயும் ஆண்டு

வருவேத ச றப்ெபன்பதுகருத்து.

9. தந்த ரிக்கழகுதன்சுற்றங்காத்தல்.

தன்னிற் ற ரமுள்ளவர்களுக்கு அழகு யாெதனில், வருந்தனருடனும்

அன்புடனும், புச த்து அன்னத்தாலவர்கைளப் ேபாஷப்பேத ச றப்ெபன்பது

கருத்து.

10. உண்டிக்கழகுவருந்ேதாடுண்டல்.

உண்ணும்படியான புச ப்புக்கழகு யாெதனில், வருந்தன ருடன் அன்பு

பாராட்டி புச த்து அன்னத்தாலவர்கைளப் ேபாஷப் பேத ச றப்ெபன்பது

கருத்து.

11. ெபண்டீர்க்கழெகத ர் ேபசாதருத்தல்.

ெபண்களுக்கு முக்கய வழகு யாெதனில் தனது கணவன் கூறும்

வாய்ெமாழிகளுக்கு வேவகமற்ற எத ர்ெமாழி கூறாமல் இட்ட ேவைல

யன்ேபாடுெசய்தேல ச றப்ெபன்பதுகருத்து.

12. குலமகட்கழகுெகாழுநைனப் ேபணுதல்.

நற்குடும்பத்த ற் ப றந்த ெபண்களுக்கு அழகு யாெதனில், தன்

கணவைனேய கடவுளாகவும், காப்பவனாகவுங் கருத அவனுக்கு நீராட்டைல

அங்க சுத்தமாகவும், அன்னமூட்டுதைல யப ேஷக மாகவும், அவன்

கரங்கைளப் ப டித்துப் பூசுதேல பூைசயாகவும், அவன் உத்தரவளித்துள்ள

வாக்கயங்கைளமந்த ரமாகவுெமண்ணி நடத்தேல ச றப்ெபன்பதுகருத்து.

13. வைலமகட்கழகு ேமனிமினுக்குதல்.

வைலெகாடுத்து வாங்கும் அடிைமப் ெபண்களுக்கு அழகு யாெதனில்,

எக்காலுந் தங்கள் ேதகத்ைதசுத்தத்தல்ைவக்க ேவண்டுெமன்பதுகருத்து.

14. அற ேவார்க்கழகுகற்றுணர்ந்தடங்கல்.

அறவுள்ேளாெரன்று கூறுதற்கு அழகு யாெதனில், தான் கற்ற கைல

நூற்களுக்கு அளவாய் அடங்க சகலருக்கும் உபகாரியாக வளங்குதல்

www.Kaniyam.com 133 FreeTamilEbooks.com



ெதாகுத - 2   க.அேயாத்த தாஸப் பண்டிதர் ச ந்தைனகள்

அன்ேறல், சகலராலும் நல்ல வெனன்று நன்கு மத க்கப் ெபறுதேல

ச றப்ெபன்பதுகருத்து.

15. வரிேயார்க்கழகுவருைமயற்ெசம்ைமய்.

ஏைழகளாக மிக்க துக்கத்ைத யநுபவ ப்ேபார் நடந்துக் ெகாள்ள

ேவண்டிய அழகுயாெதனில், இந்த ேதகம் மைறந்து மறுேதக ெமடுக்கனும்

அதனிேலனும் சுகத்ைத யநுபவக்கும் படியாக ெயடுத்த ேதகத்தன்

துக்கத்ைத மிக்கக் கருதாது நன்மார்க் கத்தல் நடத்தேல ச றப்ெபன்பது

கருத்து.

16. (அதனால்) ேதம்படு பைனயன்ற ரட்பழத் ெதாருவைதவானுறேவாங்க

வளம்ெபறவளரினும்ஒருவர்க்கருக்க ந ழலாகாேத.

ஆதலின்பைனவைதயானதுமிக்கப்பருத்தருப்பனும்அதன்மரமானது

ஒருவர் தங்க ந ற்பதற்குந ழலிராது என்பதுகருத்து.

17. ெதள்ளியவாலின்சறுபழத்ெதாருவைதெதண்ணீர்க் கயத்துச் சறுமீன்

சைனயனும்நுண்ணியதாயனுமண்ணல்யாைன

அணிேதர்ப்புரவயாட்ெபரும் பைடேயாடுமன்னர்க்கருக்க ந ழலாகும்ேம.

ஆலமரத்தன் வைதயானது மீன் சைனக் ெகாப்பாய

ச றயதாயருப்பனும் அதன் மரத்தன் நழேலா இரதகஜ துரக பதாத களுடன்

அரசனும்வந்துதங்குவதற்குந ழைலத்தருெமன்பதுகருத்து.

18. (அதுேபால்) ச ற ேயாெரல்லாம் ச ற ேயாருமல்லர்.

சறுவயதாயருப்பனும் அவர்கைள சறயவர்கெளன்று

அவமத க்கலாகாதுகாரணம்வேவகத்தல்ெபரிேயார்களாயருப்பார்கள்.

19. ெபரிேயாெரல்லாம் ெபரிேயாருமல்லர்.

வயதல் - முத ர்ந்ேதார்களாயருப்பனும் அவர்கைளப் ெபரிேயார்கெளன்

ெறண்ணப்படாதுகாரணம், வ ேவக மற்றருப்பார்கள்.

20. ெபற்ேறாெரல்லாம் பள்ைளகளல்லர்.

ெபற்றப் பள்ைளகள் யாவைரயும் தன்னுைடயப் பள்ைள கேள

www.Kaniyam.com 134 FreeTamilEbooks.com



ெதாகுத - 2   க.அேயாத்த தாஸப் பண்டிதர் ச ந்தைனகள்

ெயன்று நம்பப்படாது. காரணம், தாய் தந்ைதயைரக் கவனியாது

களியாட்டத்தலிருக்கும் பள்ைளகளுமுண்டு.

21. உற்ேறாெரல்லாமுறவனரல்லர்.

மிக்க வுரியவர்கெளன்று ெசால்லும்படியான குடும்பத் ேதார் யாவரும்

உறவனராகமாட்டார்கள். காரணம்உறவனர்உரிெமயாம் சுகதுக்கங்கைளப்

ெபாருத்த ந ற்பர்.

22. ெகாண்ேடாெரல்லாம் ெபண்டிருமல்லர்.

குடும்பத்த ற்கு ேவண்டுெமன்று ெகாண்டப் ெபண்கள் யாவரும்

குடும்ப களாக மாட்டார்கள். காரணம், ச லப் ெபண்கள் குடும்பத்ைதக்

கைலக்கும் ேவர்ப்புழுவாகத் ேதாற்றுவார்கள்.

23. அடினுமாவன்பால்சுைவகுன்றாது.

பசும்பாலிைன சுண்டக் காய்ச்சனும் அதனது சுைவ யானது குன்றாது

என்பதுகருத்து.

24. சுடினுஞ்ெசம்ெபான்றன்ெனாளி ெகடாது.

சாம்புனதமாம்ெபான்ைனெநருப்பலிட்டுேமலுேமலுமுருக்கனும்அதன்

ப ரகாசங்குைறயமாட்டா ெதன்பதுகருத்து.

25. அைரக்கனுஞ்சந்தனந்தன்மணமாறாது.

சந்தனக் கட்ைடைய நீர் வார்த் துைரக்கனும் அதன் பரிமளம் மாறாது

என்பதுகருத்து.

26. புைகக்கனுந்தண்கடல்ெபால்லாங்குகமழாது.

குளிர்ந்த சமுத்த ர நீைர புைகெயழக் ெகாளுத்தனாலும் ெகாடிய

நாற்றெமழாது என்பதுகருத்து.

27. கைலக்கனுந்தண்கடல் ேசறாகாேத.

குளிர்ந்த கடல் நீைர எவ்வதம் கலக்கனாலும் ேசறு காணமாட்டாது

காரணம், அதனதன் ெசயலும், குணமும் அதனதன் நைலயற் காணும்.
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அதனால்,

’

28. ெபருெமயும் சறுெமயுந்தன்ெசயலாேம.

ஓர் மனிதைனப் பார்த்து இவன் ெபரிேயான் ேமன்மக ெனன்று கூறுவது,

மற்ெறாருவைனப் பார்த்து இவன் சறயன் கீழ்மகெனன்று கூறுவதும்,

அவனவன் நற்கரும துற்கருமக் கூற்றாதலின் சகலமும் தன் ெசயலாலாவ

ெதன்பதுகருத்து.

29. ச ற ேயார் ெசய்த சறுபைழெயல்லாம்

ெபரிேயாராயன்ெபாறுப்பதுகடேன.

ச ற ேயாராகும் அறயாப் பள்ைளகள் ெசய்தக் குற்றங்கைள

ெபரிேயாராகும்வ ேவக கள்ெபாறுப்பேதயயல்பாகும்.

30. ச ற ேயார் ெபரும்பைழெசய்தனராயன்

ெபரிேயா ரப்பைழெபாறுத்தலுமரிேத.

ச ற ேயாெரன்னும் அறயாப் பள்ைளகளாயனும் ெபருங்

குற்றங்கைளச் ெசய்துவடுவார்களாயன் அப்பைழைய ெபரிேயார்கள்

ெபாறுக்கமாட்டார்கெளன்பதுகருத்து.

31. (அதனால்) வாழிய நலேனவாழிய நலேன.

ஒவ்ேவார் மக்களும் நல்வாழ்க்ைகயாம் நன்மார்க்க நைடய

ெலாழுக ேவண்டியேத நலனாதலின் வாழியநலேன என்று வற்புறுத்த க்

கூறயுள்ளாள்.

32. நூறாண்டுபழகனுமூர்க்கர் ேகண்ெமய்நீர்க்குட் பாச ேபால்

ேவர்க்ெகாள்ளாேத.

மூர்க்கெனனக் கூறும் ெபயர்ெபற்ற ேதகயுடன் நூறு வருஷம் பழக

யருப்பனும் நீரின் ேமற் படர்ந்துள்ள பாைச ேபால் ஒட்டா ேநயத்த

லிருப்பானன்ற நீரினுள் ேவரூன்றும் வருட்சம் ேபால் நைலக்காக்ேகண்ைம

ெயன்பதுகருத்து.
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33. ஒருநாட்பழகனும்ெபரிேயார் ேகண்ைமஇருநலம் பளக்க ேவர்

வீழ்க்கும்ேம.

ெபரிேயாராகும் வ ேவக மிகுத்த ேமன்மக்களிடம் ஒருநாட் பழகனும்,

அப்பழக்கமானது மத்தய பாதாளெமன்னும் இரண்டிலும் வீழ்ந்துருகயுள்ள

ேவர்ேபால் பத ந்துள்ளேகண்ைமயா ெமன்பதுகருத்து.

34. (அதனால்) கற்ைகநன்ேறகற்ைகநன்ேறப ச்ைச புகனுங்கற்ைகநன்ேற.

ேமற்கூறயக் கீழ்மக்கள் ேமன்மக்கெளன்னும் ெபயர் வாய்ந்த

வைகயற ந்ேதார் கைல நூற்கைளக் கற்றல் நன்று, அவற்றுள் ப ச்ைசப்புகும்

வறய காலம் வரினும் கைல நூற்கைளக் கற்றுத் ெதளிய ேவண்டுெமன்பது

ஞானத்தாயன்கருத்து.

35. கல்லாெனாருவன்குலநலம் ேபசுதல்ெநல்லினுட்பறந்த பதராகும்ேம.

கைல நூற்கைளக் கற்றுணராதவன் தனது குடும்பத்ைத உயர்த்தயும்

வ ேசஷத்தும், ேபசுதல் பயனற்ற ெசாற்காளாக ெநல்லினுட் ேடான்றும்

பதர்ேபா ெலாழியு ெமன்பதுகருத்து.

36. (ஆதலின்) நாற்பாற்குலத்தன்ேமற்பாெலாருவன்கற்றலனாயற்

கீழிருப்பவேன.

அந்தணன், அரசன், வணிகன், ேவளாளன் எனும் நான்கு வைகத்

ெதாழில் நடித்தும் நான்கு குடும்பத்ேதாருள் வ ேவக மிகுந்த ேமற்

குடும்பமாம் அந்தணர் குடும்பத்த ற் ப றந்தும் கைல நூற்கைளக்

வாச த்துணராதவனாயருப்பானாயன் அவைனக் கீழ் குடும்பமாம்

கைடகுலத்தா ெனன்ேறயைழக்கப்படுவான்.

37. எக்குடி ப றப்பனும்யாவேரயாயனும்அக்குடியற் கற்ேறா ரறேவாராவர்.

ேமற்கூறயுள்ள நால்வைகக் ெதாழிைல நடாத்தும் நாற்

குடும்பத்ேதாருள் எக்குடும்பத்தலாயனும் எவெனாருவன் கைல

நூற் கைளக் கற்று பூரணமைடகன்றாேனா அவேன அற ேவானாம்

அந்தணெனன்றைழக்கப்படுவான்.

38. அறவுைடெயாருவைனஅரசனும்வரும்பும்.
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கைல நூற் பயற்சயால் நீத யும் ெநறயும், வாய்ெமயும் நைறந்த

அறவுைடேயாைன அரசனும் ேதசத்ைத யாளும் மன்னனும் வரும்ப

ெகாண்டாடுவான்.

39. அச்சமுள்ளடக்க அறவகத்தல்லா ெகாச்ைசமக்கைளெபறுதலினக்குடி

எச்சமற்ெறன்றுமிருக்ைக நன்ேற.

கைலநூற் கற்ற வ ேவக வருத்தயால் மனுகுலத்ேதாெனன

ெவளிேதான்றாது கல்லாக் குைறயால் மனுக்களாம் வ ேவக கைளக்

கண்டவுடன் மிருகங்க ளச்சமுற்று ஒடுங்குதல் ேபால் அடங்கும் ேபைத

மக்கைளப் ெபறுவதனும் எச்சமாம் புத்த ரபாக்கயமற்றருப்பேத

நன்ெறன்பதுகருத்து.

40. யாைனக்கல்ைலதானமுந்தருமமும்.

யாைனக்குயீயுங்குணமும், நன்மார்க்கமும்இல்ைலெயன்பதுகருத்து.

41. பூைனக்கல்ைலதவமுந்தையயும்.

பூைனக்குஒழுக்கமும், பேராபகாரமும்இல்ைலெயன்பதுகருத்து.

42. ஞானிக்கல்ைலயன்பமுந்துன்பதும்.

வேவக மிகுத்தப் ெபரிேயார்களுக்கு ேபராைசயாம் அதய ச்ைசயும்,

உபத்த ரவமாந்துக்கமும்இல்ைலெயன்பதுகருத்து.

43. ச தைலக்கல்ைலெசல்வமுஞ்ெசருக்கும்.

ச தெலன்னுங் கைறயானுக்கு த ரவயசம்பத்தும், அகங்கா ரமு மில்ைல

ெயன்பதுகருத்து.

44. முதைலக்கல்ைலநீச்சும் நைலயும்.

முதைலயாம் நீர் மிருகத்த ற்கு நீரில் நீந்தும் ெசயலும், நைலக்குஞ்

ெசயலுமில்ைலெயன்பதுகருத்து.

45. அச்சமும் நாணமும்அறவலார்க்கல்ைல.

வேவகவருத்த யல்லாதவர்கள் ெபரிேயார்களிடத்தல் பயமும், ெகட்ட
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ெசய்ைககளில் ெவழ்க்கமுமைடயாெரன்பதுகருத்து.

46. நாளுங்கழைமயுநலிந்ேதார்க்கல்ைல.

நல்ல நாைளப் பார்ப்பதும் நற்பலன் ேவண்டுெமன வாரத் ைதக்

கருத ப் பார்ப்பதுமாகயச் ெசயல்கைள வயாதயஸ்தருக்குப் பார்ப்பதல்

பயனில்ைல. ேநாய்க் கண்டவுடன் ச க ட்ைச ெசய்வைத வ ட்டு நாைளயும்

அதன் பலைனயும் ேநாக்குவதனால் வயாத யத கரித்து ேநாயாளி

துன்பமைடவானாதலின் அக்காலத்தல் யாெதாரு நாைளயுங் கருதாது

ேநாையக் கருத உடனுக்குடன்பரிகாரஞ்ெசய்ய ேவண்டுெமன்பது, கருத்து.

47. ேகளுங்கைளயும்ெகட்ேடார்க்கல்ைல.

சுருத வ சாரிைணயும், குடும்ப வ சாரிைணயும் சுகநைல ெகட்டு

எளியநைலயைடந்ேதார்க்கல்ைலெயன்பதுகருத்து.

48. உைடெமயும்வருெமயுெமாருவழி ந ல்லா

தற்காலந் ேதான்ற உைடத்தாய ேதகமும்மறுபறவக்காளாகும் ேதகமும்

எண்ணியமார்க்கத்த ற்ெசன்றுநைலக்கா ெதன்பதுகருத்து.

49. குைட ந ழலிருந்துகுஞ்சமமூர்ந்ேதார்

நைடெமலிந்ேதாரூர் நண்ணினுநண்ணுவர்.

ஏகச் சக்க ராத பதயாய் ெவண்குைட ந ழலில் யாைன மீேதற

ெசன்றவர்களும், ஒடுங்க க் கால் நைடயல் நடப்பனும் நடப்பர் என்பது

கருத்து.

50. ச றப்புஞ்ெசல்வமும்ெபருெமயுமுைடேயார்அறக்கூழ்சாைல

யைடயனுமைடவர்.

ச றந்த வாழ்க்ைகயும், த ரவய சம்பத்தும் ெபரிேயா ெரன்னும் ெபயரும்

ெபற்றுவாழ்ந்தவர்கள்அன்னசத்த ரத்த ற்ேசரினுஞ்ேசருவர்என்பதுகருத்து.

51. அறத்தடு ப ச்ைசகூறய ரப்ேபார்அரசேராடிருந்தரசாளினுமாளுவர்.

தருமஞ் ெசய்ேவாரிடத்துக் ைகேயந்த ப ச்ைசய ரப்ேபார் ஓர் காலத்தல்

அரசேராடுவீற்றருந்துஇராட்ச யமாளினுமாளுவர்.
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52. குன்றத்தைனயந தையபைடத்ேதார்அன்ைறப்பகேலயழியனுமழிவர்.

மைலக்ெகாப்பாய த ரவயக் குவயைல யுைடயவராயனும் அேத

மத்தயானத்துள்இழந்தாலுமிழப்பர்.

53. எழுநைலமாடங் கால் சாய்ந்துக்குக் கழுைத ேமய்ப் பாழாகனுமாகும்.

வைத முதலும், பூமியும் ஏருங் ைகயருப்பலிருக்க அவற்ைற வுழுது

பய ர்ெசய்து சீவ க்காது தன்ைன ேயைழயாக்க ெவளிேதான்ற வருபவன்

பதருக்ெகாப்பாவன்.

*[..............

.................

.................]

• கைடத்தமூலப்ப ரத யல்இரண்டுபக்கங்கள்வடுபட்டுள்ளன.

64. (ஈதன்ற ) காைலயும்மாைலயும் நான்மைறேயாதரஅந்தண

ெரன்ேபாரைனவரும்பதேர.

காைலயலும் மாைலயலும் நீத ெநறயைமந்த நல்வாய் ெமய்கைள

ேயாதயுணராது ேவஷத்தனால் தங்கைள அந்தண ெரன்று கூறத்த ரியும்

அைனவரும்பதருக்ெகாப்பாவர்.

65. தன்ைனயுந்தனதுேதயமக்கைளயும்முன்னின்றுகாவா மன்னனும்

பதேர.

தனதுராட்ச யபாரவாட்சையயும், தனக்குள்அடங்க வாழும்குடிகைளயும்

முன்பன்ஆராட்ச யனின்றுகாப்பாற்றாத மன்னனும்பதருக்ெகாப்பாவான்.

66. முதலுளபண்டங்ெகாண்டுவாணிபஞ்ெசய் ததன்பயனுண்ணா

வணிகரும் பதேர

த ரவய முதைலக் ெகாடுத்து சரக்ைக வாங்கவந்து வயாபாரத்

ைதப்ெபருக்க அதன் பலைனப் ெபறாது வயாபாரி ெயனத் ேதான்றயும்

வீேணயைலந்துத ரிபவனும்பதருக்ெகாப்பாவான்.

67. ஆளாளடிைமயத நலமிருந்தும் ேவளாண்ெமயல்லாவீணரும்பதேர.
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ேவணபூமியும் ஆள் அடிைமகளுமிருந்து உழுது பய ர்ெசய் துண்ணும்

புருஷவல்லபமற்றவனும்பதருக்ெகாப்பாவான்.

68. தன்மைனயாைளத்தாய்மைனக்ககற்ற பன்பவட்பாரா ேபைதயும் பதேர.

தனது மைனயாைள அவள் தாய் வீட்டிற்கு அனுப்பவ ட்டு மறுபடியும்

அவைளயைழக்கமாலும், அவைளக் கவனியாமலும் இருப்பெனவேனா

அவனும்பதருக்ெகாப்பாவான்.

69. தன்மைனயாைளத்தன்மைனயருத்த வன்னிேயயுணராவுலுத்தனும்

பதேர

தனதுமைனயாைளத்தனதுவீட்டிலிருக்கச்ெசய்துஅவனுக்குஅன்னமும்

ஆைடயுமளிக்காது ேவறு ச ந்ைதயால் உப்புத் தூண்ேபால் உலுத்துப்

ேபாேவானும்பதருக்ெகாப்பாவான்.

70. தன்ஆயுதத்ைதயும் தன்ைகப்ெபாருைளயும் ப றர்ைகயற்ெகாடுக்கும்

ேபைதயும் பதேர.

தனக்ெகன்றுள்ள ஆயுதத்ைதயும் தனது த ரவயத்ைதயும் அன்னியன்

ைகயற்ெகாடுத்துவ ட்டுவழிப்பவனும்பதருக்ெகாப்பாவான்.

71. வாய்பைறயாகவும் நாக்கடிப்பாகவும் சாற்றுவெதான்ைற ேபாற்ற க்

ேகண்மின்

நாலின் ெசாற்கைளேய ேமளம் ேபாற் பைறந்து ெகாண்டும் அச்

ெசாற்கைளக் ெகாண்ேட சுட்டுத்த ரியும் வைககள் யாவற்ைறயும்

ெயடுத்துைரக்க ேறன். ெசவ சாயங் ேகாெளன்றுகூரலுற்றாள்.

72. ெபாய்யுைடெயாருவன்ெசால்வன்ெமயனால்ெமய்ேபாலும்ேம

ெமய்ேபாலும்ேம

ெபாய்ையச்ெசால்லித்த ரிேவான்அைதச்ெசால்லும்வல்லபத்தனாலும்,

சாதுரியத்தனாலும்ெமய்ையப் ேபாற்கூறுகன்றான்.

73. ெமய்யுைடெயாருவன்ெசாற்ேசார்வதனால்ெபாய்ேபாலும்ேம

ெபாய்ேபாலும்ேம
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ெமய்ைய ெசால்லும்படியானவன் அவற்ைற ெசால்லும் வல்லபக்

குைறவாலும்ெசாற்ேசார்வனாலும்ெபாய் ேபாற் றைகப்பான்.

74. (ஆதலின்)இருவர்ெசால்ைலயுெமழுதரங் ேகட்டுஇருவரும்ெபாருந்து

வுைரயாராயன்மநுெநற முைறயால்வழுத்துத நன்று.

நயாயாத பதயானவன் வாத ப் ப ரதவாத யவர்களின் வார்ைதகைள

எழுதரம் மடக்க வ சாரித்துயதார்த்த ெமாழிகண்டுநீத யளித்தல் ேவண்டும்.

75. மநுெநற முைறயன்வழக்க ழந்தவர்தாம் மனமறவுறுக யழுதகண்ணீர்

முைறயுறத் ேதவர்முநவர்க் காக்கனும்வழிவழி யூர்வேதார் வாளாகும்ேம,

அங்ஙனம், மநுக்களுக்காய நயாய ெநற வழுவ ெகடு நீத யுைரத்து,

வடுவானாயன், அந்நயாய மைடந்ேதான் தான் அைடந்தக் ேகாட்ைட

முநவரிடத்ேதனும். ேதவரிடத் ேதனும் அழுது முைறயடுவானாயன்

அம்முைறப்பாடு ெபாய்ச் சான்று கூறயவன் சந்ததையயும்,

அநயாயமளித்தவன்சந்ததையயும், வ டாமல்வாள் ேபான்றறுத்துவரும்.

76. (ஆதலின்) பழியாய்வருவதும்ெமாழியாெதாழிவதும்சுழியாய்வருபுன

லிழியா தகல்வதும்துைணேயாடல்லதுெநடுவழிேபாேகல் புைணமீதல்லது

ெநடும்புனேலேகல்வழிேய ேயகுகவழிேய மீளுகஇைவகாணுலகற்

கயலாமாேற.

ஒருவர் பழிச் ெசால்ைல நீத ெமாழியா லகற்றுவதும், சுழலிட்டு வரும்

நீேராட்டத்தல் இரங்கா தகல்வதும் யாெதாரு துைணயுமின்ற ெநடுவழிச்

ெசல்லுதலும், யாதாேமார் ஓடத்தன் உதவயன்ற ஆறுகைளக் கடப்பதுங்

கூடாது. (ஆதலின்)

சரியானப் பாைதயற் ெசல்லுவதும் சரியானப் பாைதயல் மீளுவதுேம

உலகல்வாழும்வ ேவக களுக்கழகாகுெமன்பதுகருத்தாம்.

ெவற்றஞானமூலமுங்கருத்துைரயும்

முடிவுெபற்றது.
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2. ஸ்ரீ அம்பிைகயம்மன் வரலாறு

ச .சா. ப ரசுரம் 11.

ஶ்ரீபுத்தாய நம:

ெதன்னிந்த ரர் ேதச புத்த தர்ம சாக்ஷயக்காரர்களில்

ஒருவளாகய

பாரதமாதா ஒளைவயார் எனும்

ஶ்ரீஅம்பைகயம்மன்

வரலாறு.

தருவாளர் க. அேயாத்த தாஸ்பண்டிதர் எழுதயது.

இதல் அம்பைகயம்மன் வரலாறு, காளிகா ேதவயன் சுருக்கக்கைத.

பரேமஸ்வரி சுருக்கக்கைத, பாரதமாதா பத கப்

ஆகயநான்கும்அடங்கயுள்ளது.

நான்காம் பத ப்பு

ெதன்னிந்தயெபளத்த சங்கங்களின்

ேகாலார் ேகால்ட் பீல்ட்,ஆண்டர்சன்ேபட்ைட,

ஶ்ரீச த்தார்த்தா புத்தகசாைலயாரால்

பத த்துப ரசுரிக்கப்பட்டது.

பு.2478) (கலியுகம் 5031) (க .1929

வைலஅணா 2

முகவுைர

ெதன்னிந்த ரர் ேதச சேகாதரர்கேள! ச றது ேகளுங்கள். பூர்வம்

நமது ேதசத்துப் ெபண்களுள் மிகவும் கல்வ ேகள்வகளில் ச றந்து,
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ராஜகன்னிகாஸ்த ரியாய் ேதேவந்த ரன் வயாரஞ் ேசர்ந்து தரும் பால் கடல்

சரணநைலயனின்று,பரிந ர்வாணம்ெபற்றுவானுலகாம், ேதளுலகுேஜாத

மயமாகச் ெசன்று, இந்தய வுலகல் பகவதயாகவும், ஸ்த ரிகளுள் சறந்த

ராஜ கன்னியாஸ்த ரீயாகவும், ேதவ ப ராட்டியாகவும், க ராம ேதவயாகவும்,

தர்ம ேபாதகயாகவும், வளங்கயவள் அம்பைகயம்மேன அவ்வம்மைன நம்

மூதாைதகள்ஒளைவயார், அம்ைம, ேதவ , ஜினேதவ எனஆடிமாதந்ேதாறும்

பாடி துத த்ததுடன் அம்மனாேலாதய “ெகாைலயும் புைலயங் களவுந் தவ ர்”

“காப்பது வ ரதம்” “ேநான்ெபன்பது ெகான்றுண்ணா ைம” என்னும் சல

ெமாழிகைளயும் ேபாற்ற சுகவாதயல் நைலத்தருந்தார்கள். இதுேவ

பூர்வந்ெதாட்டு நாட்டிேனார்கள் ஶ்ரீ ஆண்டாைள வழிபட்டு வந்த வவரமாகும்

அதுேவ நாம் ஒற்றுைமயாயும் நற்கைடப டித்தும் ஜாதயல் ஒரு தாய்

பள்ைளகளாயும் நலவயருந்த காலம்.

இப்படிப்பட்ட ச றந்த நம் சேகாதரர்கைள யழிக்கபல் லாண்டு கட்டு

முன் பாரசீக ேதசத்தல் பஞ்சத்தால் ஆட்பட்டு இந்த ரர் நாட்டில், குடி புகுந்த

ஒரு சறு கூட்டத்தாராக ய ஆரிய மிேலச்சர்கள் நம் நாட்டில், ஜாத , குலம்,

வருணம், ப றப்பு ேபதம், மனித ேபதம், ெதாழிற் ேபதம் முதலிய ஆபாச

ெமாழிகேளாடு ப ர்மாவன் முகத்ைதயும், புஜத்ைதயும், ெதாைடையயும்

காைலயும் முைறேய ேயானியாகக் ெகாண்டு பறந்த ஜாதயார்களும்

உண்ெடன்று சாற்ற இந்தயர்கைளப் பல வழிகளிலும் ஏமாறச்ெசய்து பணம்

பற த்துத் தன்று ெகாழுத்து நாங்கேள ப ராமணர், நாங்கேள உலகக் கடவுள்

என்று கர்வத்து இந்த ரர் தர்மத்த ற்ெகத ராக ெபாய் ஜாத கைளயும், ெபாய்

ஆசாரங்கைளயும் மதமாய் உண்டாக்க , நம்ைம ேசர்ந்து வாழவ டாமல்,

அண்ணன் மஞ்சள் தருமண்ணும் தம்ப சவப்பு தருமண்ணும், தாய்

ஒற்ைறத் தருமண்ணும், தகப்பனார் வடகைல குறயும், ச ற்றப்பன்

ெதன்கைல குறயும், மாமன் குைழத்த சந்தனம் பூசலும் ைமத்துனன்

குைழக்கா வபூத பூசலும், தங்ைக தட்ைடப் ெபாட்டும், தமக்ைக ெநட்ைடப்

ெபாட்டும், மருமகன் குைழக்காமல் பூசய வபூதைய நடுவல் ெநடுக

கைலத்து வடுதலும், ெநற்றயல் ெநம்பர் ஒன்று (1) ேபால ஒரு ேகாடு

ேபாடலுமான சன்னங்கைள யணிந்து பல ேவதக்காரர்களாகத் த ரிந்து

ெகட்டழிய எப்படி நம்ைமத் தருப்ப வ ட்டார்கேளா! அப்படிேய நம் க ராம
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ேதவயாகய, ெகால்லா வ ரதம் நமக்கு உபேதச த்த நம் பாரத மாதாவுக்கு.

நம்ைம ெகாைலச்ெசய்ய சறுக சறுக கற்ப த்து வ ட்டு. நம்மிடமிருந்து,

அவர்கள் நாக்கு ருச க்கத் தன்பதற்கும் குடிப்பதற்கும் கள் சாராயத்த ற்

குதவயாக இளங் கன்றுக் குட்டிகைளயும், இளம் ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்,

இளம் புறக் குஞ்சுகைளயும், பலி ெகாடுத்தால் சுகமைடவீர்கள், க ராமம்

ேஷமமாக நீர் ெநல்ேலாங்குெமனவும், ஆடு மாடு இைவகள் தைல யல்

பாபத்ைதயும், காணிக்ைகையயும் கட்டி ேகாவலிடத்தல் வ ட்டு வ ட்டால்

புண்ய ெமன்றும் ேபாத த்து வ ட்டார்கள். அம்மூடர்கள் ெகாள்ைகயல், நாமும்

ச க்குண்டு ெகட்டழிகன் ேறாம். இக்காலத்த ேலனும், நமது அம்மனுக்கு பலி

ெகாடுப்பது முைறைமயல்லெவன்றற ந்து பார்ப்பார் ெபாய் ெசாற்கைளயும்,

அவர்கள் ேவதங்கைளயும் அவசயம் ந ராகரித்து நமது ேதச சேகாதரர்

ஒற்றுைமயல் நல் வசுவாசம் ைவத்து நமது ெசாந்த மரியாைதயான புத்த

தர்மத்ைதக் ைகக்ெகாண்டு வாழ இப்புத்த கத்ைத முற்றும் வாச க்கும்படி

ேகட்டுக்ெகாள்ளுகன்ேறாம்.

காளிகா ேதவ க்கும், கன்னைகக்கும்ஒருகாலத்தல்நடந்தஉய ர்பலிைய

ேபால் நம் அம்பைகயம்மனாகய க ராம ேதவைதக்கு ெசய்யக்கூடாது.

அம்மன் ராஜ சுகேபாகங்கைளத் துறந்த பன்னர், சன்யாசனியாய்

நன்றுபேதச த்த அறம் ெபாருள் இன்பத்ைதத் துறந்து சங்கத்தல் ேசர்ந்து

நீத யல் நைலத்தவர்களுக்குத்தான் ேதவர்கெளன்று ெபயர். அவர்கைள

வணங்குவதுதான் நம் நாட்டு வழக்கம் அவர்கள் கூறும் தர்ம நூலுக்கு

சங்கநூெலன்றும் சங்க மருவய நூெலன்றும் புகழ்வர். ஆதலால் அம்மன்

துறவறந்தான்துதக்கத்தக்கதுமற்றைவயல்ல.

ஆண்டர்சன்ேபட்ைட K.G.F

ஶ்ரீச த்தார்த்தா

புத்தகசாைலயார்

புத்தகம் 9473 சுக்ல –
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ஆடிெபௗர்ணமி

.

ஶ்ரீபுத்தாய நம;

ெதன்னிந்த ரர் ேதச புத்த தர்ம சாக்ஷயக்காரர்களில்

ஒருவளாகய

ஶ்ரீஅம்பைகயம்மன்வரலாறு

அற ேவாம் நன்றாககுருவாழ்ககுருேவதுைண

தயானம்

அளவடிவருத்தம்

உம்பர் ேகானுலகாத குருபர

ெனம்ப ரானடிையச் ச ரந்தாங்கெமய்

பம்ைப ேசர்த ரி ச ீலேம ேயாதுமா

வம்பைகயம்ைமயாற்றலைரகுவாம்.

இல்லறவயல்.

ஆயரத்த ையந்நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு ெதன்பரத கண்டத்துள்

புந்நாட்ைட யரசாண்டு வந்த சாக்ைகய சுந்த ரவாகு அரசனுக்கு ஓர்

ெபண்குழந்ைதப் ப றந்து அம்பைக என்றும் ெபயரிட்டனந்த சீராட்டி

வளர்த்து வந்தார்கள். ெபண்களின் ேபைதப்பருவமாகும் ஏழுவயதுக்குள்

இனிய அமுெதன்னும் தமிழட்சரங்கைளயு ெமாழிகைளயு மூட்டி, அறைவ

மலரச் ெசய்யுங்கால் ; ெபதும்ைப வயதாகும் பத ேனாராம் ஆண்டில்

நமதருகனாகும் புத்தப ரான் ெசயைலயும் அவர் குணாத சயங்கைள யும்

நாளுக்குநாள் ேகள்வயுற்று அவர் பதுமாசன மீற்றருந்தைதப் ேபால்

மரக்கட்ைடயல் ஒரு ச றய உருவ (ெபாம்ைம) ெசய்து அைத தன் முடியற்

கட்டிக்ெகாண்டு இைடவ டா நீத யன் சாதனங்களால் அவைர ச ந்த த்து

வந்தாள் இவ்வைக ந கழ்ச் ச யல் மங்ைகப் பருவமாகும் பதன்மூன்றாம்

வருடமுத த்து வதுைவ வாக்கயங்க ெளழும்ப ற்று. அைதக் ேகள்வயுற்ற
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அம்பைக, தன் தந்ைத சுந்த ரவாகுைவயணுக , எனதருைம தந்ைதேய!

நமது குலகுருவா ேலற்படுத்தயுள்ள ெபண்களின் ஞானசங்கத்த ற் ேசர

வருப்புற்றருக்கன்ேறன் தைட ெசய்யாமல் உத்த ரவளிக்க ேவண்டுெமன

வருந்தனாள்.

அைதக் ேகட்ட வரசன் மனங்கலங்கஞான ேதற்றலைடந்த குழந்தாய்!

ெபண்களின் ஞான சங்கத்த ற் ேசரும் வருப்பம் உனக்கு ேபைதப்பருவத்த

லிருக்க ேவண்டும் அல்லது வவாக முடிந்து சலகாலம் உன் புருஷனும்

நீயும் சுகவாழ்க்ைக கழிந்து உன் கணவன் புருஷ சங்கத்தலும், நீ ெபண்கள்

சங்கத்தலும், ேசரேவண்டியது தருமகட்டைள, இைதத்தவ ர்த்து மங்ைக

பருவமுற்ற உன்ைன ெபண்கள் சங்கத்த ற் ேசர்க்கமாட்டார்கேள யாது

ெசய்யுதுெமன்றான்.

அம்பைக, யரசன்முகத்ைதேநாக்க என்னருைமத்தந்ைதேய, நீெரவ்வத

முயற்ச ேயனுஞ் ெசய்து ெபண்கள் சங்கத்தல் என்ைன ேசர்த்துவ டல்

ேவண்டுெமன வருந்தனாள். அரசன், மந்த ரிப் ப ரதானியைரத் தருவத்து

தனது புத்த ரிக்கும் தனக்கும் நடந்த வருத்தாந்தங்கைள வளக்கனான்.

அைத யவர்கள் தீர்க்க வாேலாச த்து அரேச, உமது புதல்வயன் கழுத்தல்

தாய்மாமனால் ஓர் ெபாட்டுக்கட்டி அறஹத்துக்களுக் கற க்ைக ய ட்டு

ெபண்கள்சங்கத்த ற் ேசர்த்துவடுவேதவதெயன்றார்கள்.

உடேன யரசன் அம்பைகயன் தாய்மாமன் கந்தருவதத் தைன யைழத்து

சங்கத கள் யாைவயும் வளக்க ெபான்னினா ேலார் ெபாட்டு ெசய்து சரட்டிற்

ேகார்த்து தன் புதல்வயன் கழுத்தற் கட்டும்படிச் ெசய்து ெவண்டு கலாைட

யுடுத்த சமணநீத்ேதார் உத்த ரவு ெபற்று உமளநாட்டு வயாரத்துப் ெபண்கள்

சங்கத்த ற் ேசர்த்துவ ட்டான். இதுேவஅம்மன்இல்வாழ்க்ைக.

பார்த்தன்அருளியஅம்ப கா தன்மம்.

தருவாளர் ெசல்வ ேதவ யம்பைக

யருமைறப் பீடிைகயாதனமுணர்ந்து

ேபாத மாதவன்ெபாற்கழேலந்த

யாத ேதவெயன்றறேவார் ேபாற்றும்.
5. அவ்ைவெயன்னுைமந்ெநற களத்த
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ெசவ்வயதன்மம்ெசப்புவங் ேகண்மின்

ெதன்பரதத்துதுைறபுந் நாட்டின்

மன்னவன்சாக்ைகசுந்த ரவாகு

நற்றவத்துத த்த நானில்முதல்வ
10. ேபைதப் ெபதும்ைப பாைலயுங்கடந்து

மாதர்ப் பருவமங்ைகெமய்யைடந்து

அம்ைமயார் தன்ம சங்கமமரு

மிம்ெமய ேனாக்க மிகுதயனின்று

தாைதையயணுக தற்பரன்வயார
15. சாதனமமருந்துைறயருள்வீெரன

ேவாதயெமாழிையயுள்ளத்தைமத்து

தாைதயுமந்த ர சாதனர்க் ேகாத

மங்ைகப் பருவம்வாய்ந்த மகட்கு

தன்தாய்மாமன்ெபான்சரடிட்டு
20. சமணநீத்ேதார் தன்னுைரக்ெகாண்டுதுறவறவயல்.

த ரிப டக வ சாரைணயனின்று காவயைணந்து சீலசா சனங்ெகாண்டு

உண்ெமயுணர்ந்த வானந்தத்தால் ெபண்கள் வயாரத் ெதத ரிலுள்ள பூக

மரெமன வழங்கும் ேவம்பு மரத் தடியல் வந்து உட்கார்ந்து ெபரிேயார்கள்

முதல் சறுவர்கள் வைரயல் எளித லுணருமாறு த ரிப டக தரும் ேபாதங்கள்

எளிய வாசக நைடயல் த ரிவாசகங்களாக ேபாத த்து வந்தாள். ப டகத்ைத

யறவத்தவளாதலின்ப டகற ப டகற ெயன்றுமுதற்ேபா ரளித்தார்கள்.

அறவுைரெயன்றுமடுத்துணர்த ரிவ

ப ரவயம் பாசப் பந்தங்கழற்ற

ப டகமும்ெமாழிப் ப ரித்துல ேகார்க்குத்

த டமுறுத ரிவா சகமதாய்வ ரித்து
25. உமனநாட்டுளுைமவயாரத்தல்

சமணநீத்ேதார் தண்ணந்தம்மருள்.

ப டகற ப டாற ெயன்னுங் காரணப் ெபயர்ெபற்ற ேவம்படியம்பாள்

தான் ேமானநைலயாலைடந்த ஞானவழி பார்ைவயால் ெசல்லல் ந கழல்

வருங்கால்மூன்றன்பலன்கைளயும்குடிகளுக்குவவரித்துவந்தகாலத்தல்

நாைக நாெடன்னும் ேதயத்தல் மைழகுன்ற சாமைள ெயன்னும் வஷப்
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பூச்சுக்களின் ெகாடூரத்தால் ைவசூரி, உவாந்த ேபத ெயன்னும் மாரியாக ய

வயாத கள் ேதான்ற மக்களும் வலங்கும் துன்புறுங்கால் குடிகள் பயந்து

காவ ரி உமளம் உைம வயாரத்துள் ேவம்படி ந ழலில் வீற்றருக்கும்

அம்மனிடஞ் ெசன்று வசாரித்தால் இம்மாரிக்கு ஏேதனும் பரிகாரஞ்

ெசால்லுவாெளன்னும் அவாக்ெகாண்டு உமள நாடணுக அம்பைகைய

ேசவ த்துநாைக நாட்டின்குைறகைளவளக்கனார்கள்.

அம்மன்உள்வழிேநாக்க மக்கைளயைழத்துஉங்கள்உள்ளங்களிலுள்ள

அன்ைபயும் அறைனயு மகற்ற வஞ்சகம், ெபாறாைம, ெபாருளாைச,

ெகடு மத இைவகைள ந ரப்ப க் ெகாண்டபடியால் வானம் ெபய்யாது

சாமைளெயன்னும் வஷப்பூச்சுக்கள் உங்கள் நாட்டிற் பரவ உய ர்கைளக்

ெகாள்ைளக் ெகாள்ளுகன்றது. இப்பவும் உங்களுள்ளங்களி லுள்ள கள்ளங்

கைளயகற்ற , இதயசுத்தஞ் ெசய்வதுடன் வீதகைளயும் வீடுகைளயுஞ்

சுத்தஞ் ெசய்து மட்டிப் பால் புைக கற்பூரப்புைககைள வீடுகெளங் குங்

கமழ ந ரப்ப , ந ம்பத்தா ெரன்னும் ேவப்பைலத் ேதாரணங் கைளக் கட்டி

வீட்டின் வாயற்படிகளிலுஞ்ெசாருக , பல தானியங் கைள உப்ப டாமல்

அளித்து ஏைழகளுக்கு தானங் ெகாடுப் பதுடன் பச்சரிச மாவுங் கூழுந்

தானமளிப்பீர்களானால் இதய சுத்தத்தாலும், ேதகசுத்தத் தாலும் ேவப்பைல

மணத்தாலும், கற்பூரப் புைகயாலும், அவ ரிப் புைகயாலும் சாமைளப்

புழுக்களகன்று ெகாள்ைள ேநாய் தணிந்து குணமைடவீர் கெளன்றாள்.

இவ்வாக்ைக ேகட்டவுடன் நாைக நாட்டுக்குடிகள் இதயசுத்தம் ேதகசுத்தம்

ெசய்ததுடன் அன்ைபப் ெபருக்க தானமளித்ததால் ெகாள்ைள ேநாய் நீங்க

உள்ளங்குளிர்ந்தார்கள். இதனால்அம்மனுக்குமாரியாற்றனாள்ஆேராக்கய

அம்மன்என்றமறுெபயைரயுமளித்தார்கள்.

ெபற்றுகாவ ரி பூகநீழ

லுற்றுயாக்ைகயுண்ெமயுணர்ந்து

நாைக நாடு நடுக்குதுள்மாரி
30. ேவக மாற்றவுரேவார்க்கன்று

வன்புமறனுமகலவ ட்டீர்

துன்பக் கருமி துடர்ந்ததுள்ளம்

உள்ளக்களங்கமகற்ற யூரின்
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ெதள்ளுந்தூசத்துைடத்துமட்டிப்
35. பாலின்புைகயும்பூரப்புைகயும்

நீலிப் புைகயும் ந ரம்பப் பயன்று

பாகு பாவுங்கூழும்பயறும்

ேவகுங்கும்ப க் க ட்டுமவத்து

உண்டிெகாடுத்துமுய ரளிப்பீேரல்
40. பண்ைடவைனயன்பற்றுறுப்பீர்காள்

நீம்பத்தாரி னிைர ேதாரணங்க

ளம்பலவீதெயங்குந ரப்ப

வாயனிைலயலுமாட மைலவலும்

ேநய ந ம்பத் தார்மணமூட்டி
45. மங்ைகமாதர் ேவராமஞ்சள்

ெகங்ைகக்க ழங்ைகக்கூட்டைரவத்து

ேதகெமங்குத்தீட்டிகுளித்து

ேவக்கன்னக்குங்குமமிட்டு

யகசுகவாச யன்பனிைலயால்
50. தைகமும்மாரிப் ெபய்து சாமைளக்

கருமி யகன்றுக்கருபாக் கடலா

மருகனருளும்வாய்ெமயுமுறுெமன

சாமைளயுற்ற சலுைகவளக்க

வாமன்ப டகம்வைரயறுத்ேதாத .

அம்மன் வாக்கனாற் ெசான்னபடி நாைக நாட்டாைர வைதத்தக்

ெகாள்ைள ேநாய் அகன்று சுகமுற்றைவகைளக் கண்ட ஒவ்ேவார்

அரசர்களும் குடிகளும் அம்மைன வந்து தாமைரப் புட்பத்தால் அர்ச்ச த்துக்

ெகாண்டாடி வருங்கால் அம்மன், சறுவர்கள் முதல் ெபரிேயார்கள் வைரயல்

நீத மார்க்கத்த னின்றுநருவாணசுகமைடயும், ேபாத ேபாதங்களாளடங்கய

ஆத ேவதமாம் த ரிப டகத்ைதயும், இம்முதல் நூைலத் தழுவய வழி நூலாம்

த ரிக்குறைளயும், அநுசரித்து, தாம் சார்பு நூலாக ஆத்த ச்சுவட்டில் என்ற

முதல் வாசகத்ைதயும், குன்ைற ேவந்தன் ெசல்வன் என்னும் இரண்டாம்

வாசகத்ைதயும் அருளி குருக் களால் பரவச்ெசய்து வருங்கால், த வாகர
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வரசன்1 சயம்பு மன்னைன சைறப்படுத்த ைவத்தருக்கும் குற்றத்ைத

ெவளிப்படுத்த ெவற்ற ஞானம் என்னும் மூன்றாம் வாசகத்ைத வைரந்து

தவாகர வரசைன நீத யல் நைலக்கச் ெசய்த மூன்றாம் வாசகத்ைதயும்

வாசகம், கூட்டி த ரிவாசகம் மூதுைர, ஞானக்குறள் இரத்தன கரண்டகம்,

முதலிய நூற்களியற்ற அரசர்கள் கரங்களி லீயந்து மடங்களுக்கு மனுப்ப

தசசீலாம்சங்கைளப் பரவச்ெசய்து வந்ததுமல்லாமல் ஆதயங்கடவுளாகய

சாக்ைகய முநவரின் மும்ெமாழியும் மும்ெமாழிகைளத் தழுவய நான்கு

ேபதவாக் கயங்களின் முடிவும் மூவர் நாயனார் த ரிக்குறளும் நானியற்

றயுள்ள த ரிவாசகமுமாகய நூற்களில் முனிவர் நூல் முதனூலும், நாயனார்

நூல் வழிநூலும், மற்றும், நூற்கள் சார்பு நூற்க ெளன்றும் வளக்க க்

காண்பத்தாள்.

55. முனிவன்கண்டமுதனூனிருவ

இனியவழிநூலியற்றனன்நாயன்

முதனூல்வழிநூல்முற்றுமுணர்ந்து

வதயமும்முைறமுடி புைரயாற்ற

படிமிைசமூவர்ெபருதருமந்த ரம்
60. முடி புைரயாற்ற ெமாழிந்தன் சார்பாய்

மூவர்ெமாழிந்த மந்த ரமூன்றுஞ்

சாலெமாழிந்ேதன்த ரிவாசகம்யான்.

எங்ெகங்கு மைழ குைறந்து புழுக்கத் ேதான்றுகறேதா

அவ்வவ்வ டங்களில் பதன்மூன்று வைக ைவசூரியும் மூன்று வைக

ேபதயுந் ேதான்ற சீவர்கைளக் ெகாள்ைளக் ெகாள்ளுவதற்கு கண்ணுக்குத்

ேதாற்றா சாமைளெயன்னுஞ் சறுப் புழுக் கூட்டங் கேள காரணமாயருந்தது.

அப்புழுக் கூட்டங்கள் அகலுவதற்கு ேவப்பைல கற்பூரப் புைக, மட்டிப்பால்

புைக, அவரிப்புைக இைவகைள வீடுகள் வீதகெளங்கும் கமழச்ெசய்து

ஜீவராச களின் நாச யலும் நாவலும் புழுக்கள் நுைழந்து ெகாள்ைளக்

ெகாள்ளு வதால் பல தானியங்கைள உப்ப டாம லவத்துப் பச்சரிச

மாவ டித்தும் அதல் ேவப்பைலையக் கலந்து சகலைரயுஞ் சாப்படும்படி

தானஞ் ெசய்வதால் உள்ளுக்கு நுைழந்த புழுக்கள் கழிந்து மாரி ேதான்றாம்

1இச்சரித்த ரம்ஒளைவயால்அருளிய த ரிவாசகத்தல் பார். வைலஅணா-6
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னிற்கவும்ேபாத த்து, ெகாடியமாரி ெயன்னுங்ெகாள்ைளேநாய்ெவப்பத்ைத

ஆற்றனவளா தலால் ெகாடுமாரிைய யாற்றய மாரியாற்றாள் மாரியாற்றா

ெளன்றுங்ெகாண்டாடிவந்தார்கள்.

அம்மன் வாக்கல் ேதான்றுந் த ரிகாலக்கயானங்களுக்கும் மக ழ்ந்து

அரசர்கள் முதல் பலேதசக் குடிகளும் வந்து அவைளச் சூழ்ந்துக்

ெகாண்டார்கள். அல்லாமல் ச ம்மம், யாைன, பாம்பு முதலிய ெஜந்துக்களுஞ்

சூழ்ந்து ெமௗன முற்றதுடன் அவரவர் களுக்குள்ள அந்தரங்கக்

குைறகைளயுங் ேகழ்க்கும்படி ெநருங்கய ேகாஷத்தற்கஞ்ச அம்மன்

ஆகாயத்த ெலழும்ப அந்தரமாக நன்றுவட்டாள்.

ஞானெவட்டி 445 – பாட்டு

வானத்ெதழுந்தவாலாம்பைகதன்ைன

மதயாலற ந்துகதயைடயாமலும்

ஏனந்தனின்முைளத்ெதழுந்தெகாழுந்ைத

யறுக்கனானினிமுறுக்க க் கள்ளிேய

ஞானப்ப ரகாச ெமய்ஞ்ஞானவத்தாைகயால்

நாடிக் கருவூரில் நாதத்துடன்கூடி

மீன ேமஷமறயாமல்குருவந்துவீணதாம்

பூைசவருதாவற்ெசய்யவும்

அவற்ைறக் கண்ட குடிகளும் அரசர்களும் அந்தரத்துள்ள அம்மைன

சரணாகத க் ேகாரி வந்த த்ததன் ேபரில் அம்மன் மறுபடியும் ேவம்பு

மரத்தடியல் வந்துட்கார்ந்து அரசர்கைள வரவைழத்து த ரிப டக

வாக்கயங்களாகும் த ரிச ீலேம தத்துவம், த ரிச ீலேம - சத்த யம், த ரிச ீலேம

- உத்தமம், அதுேவ யுங்கைளக் காக்கும் ெதய்வெமன வளக்க த ரிச ீல

ஜாக்க ரதம் ஜாக்க ரத ெமன் றருளி ெகால்லா ேநான்பு, குறளா ேநான்பு,

கள்வா ேநான்புகளாகய த ரி ேநான்புகைளயும் பத த்து வாக்குக்காப்பு,

மேனா காப்பு, ேதகக் காப்பாகுந்த ரி வ ரதங்கைளயு ேமாத , தான்

பரிந ருவாணமைடயுங் காலத்ைதயுஞ் சகலருக்குத் ெதரிவ க்கச் ெசய்து

ஆடி மாதம் பத ெனட்டாம் நாள் ஆதவாரம் ெபளர்ணமி த த யல் அம்மன்

பதுமாசனத்தருந்துஇருவழிகைளமூடிசுகசமாத யுற்றனர்.
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அக்கால்சுயம்ப ரகாசேசாத உச்ச யன்வழியாய் தீபம் ேபாெலாளிர்ந்தது.

அைதக் கண்ட வரசர்களுங் குடிகளும் பதரிப் ப ரலாப த்து தங்கடங்கட்

கண்களில் தாைர தாைரயாய் நீர்வடிய ச ரமீ த ருகரங்கைளக் கூப்ப

அம்ம வடிவுைடயாட்டி வால் அம்பைக, அறமுதற் ெசல்வ , ஆத ேதவ ,

உற்ற எண்ண முைரக்கும் ஆய , உள்ளக்குைறைய அகற்றுஞ்சீலி,

பச்ைசப்பருவ பகவத , அம்பா உச்ச யல் வளர்ந்த உள்ெளாளிகண்டு

ந ச்சயமாக நைலகுைலந்ேதாம்; யாம் இனி யாவரால் அறவுைரக் ேகட்டு

ஆனந்த ப்ேபாம் யாைர, நாடி ஆபத்து பந்து ெவன்ேபாம்; அம்ேம! எங்கள் வீடு

கேடாறுங் குல ேதவைதயா யருந்து காப்பதுடன் க ராம ேதவைதயாக நன்று,

ேதான்றும்இடுக்கண்கைளநீக்குவதற்குஊர் காவற் காரியாகவும், காவலூர்

அம்மனாகவும் வளங்க ேவண்டும். அங்ஙனம் காக்கும் காப்பு ந ச்சயமாயன்

ச ரச ற்ேறான்றயதீபம்ஓங்க வளரேவண்டுெமன்றுகதரினார்கள். அவர்கள்

ேகாரிக்ைகயன்படிஉச்ச யன்ேசாத வளர்ந்துமைறந்தது.

வடநாட்டிற் சாக்காெவன்றும், ெதன்னாட்டில் வள்ளுவ ெரன்று வழங்கும்

கர்ம குருக்களும், அரசர்களுங் குடும்பத்துடன் வந்து அவ்ைவெயன்னு

மம்ப கா ேதகத்ைத தகனஞ் ெசய்து சாம்பைலக் காவ ரிநீரில் வடுத்து

தாங்களும்நீராட்டித் தங்கடங்களில்லஞ்ேசர்ந்து,

ஞானெவட்டி, 563 – ெசய்

வ ட்டகுைறவருமளவுமுபேதசங்காண்

ெமய்யுடலுந்தளர்ந்து புவ ேமலுேநாக்க

தட்டழிந்துவழும்ேபாது ேவாதைவத்த

சாத்த ரத்ைத கணப்ேபாதுமுைரக்கப்ேபாேமா

எட்டிரண்டுமறயாதார்குருக்களாேமா

என்ைனயனிப் பைறயெனன்றுதள்ளலாேமா

மட்டமரும்பூங்குழல்வாலாம்பைகப்ெபண்

வங்கஷத்த லுதத்த சாம்பவனும்நாேன.

**********

*என்றுெமாழிந்தஇைறயறச்ெசல்வ *
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*குன்றா ெமாழியன்குற ப்ைபயற ந்ேதார்*

*

•

*

* 65 மாரியாற்றுமகமாெயன்று

கூற மன்ேனார்குடிகடன்பால்

வீருச ம்ம மரேவா பாைன

யூருசூழ்ந்தவடுக்கங்கண்டு

ச ந்ைத நைறத்தெசல்வக் க ழத்த

*

•

*

* 70 யந்தர ெமழுவ யருள்வடிவாக

நன்றப் ேபற்ைறயுணர்ந்தவரயர்

குன்றாக்குைறயால் ேகாடமுற்றார்

வாைலயம்பைகமகழுளங்ெகாண்டு

ேவலின்கண்ணிவ ரவெயன்பதாய்

*

•

*

* 75 ந ம்பநீழல் நைரகமலத்து

அம்பற் ேபாற்றவாவீற்றருந்து

ஆலமர்ச்ெசல்வனருளிய ப டக
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சீலமூன்றன்த டநைலயாகு

முத்த தத்வெமய்ைம ேயாத

*

•

*

* 80 சுத்த சாதனத்தூயநைலயாம்

ேநான்புமூன்ற னுட்பங்காட்டி

ஆன்றவ ரதக் காப்பு மருளி

தான்ெசன்ேறாங்கு சமாத கால

மான்றவுலேகார்க்கூறுகெவன்று

*

•

*

* 85 பருகடகத்துப் பத ெனண்பாநாள்

உருகத ர்வாரமுற்றபூரைண

சக ரி தீப ச ற்சுக ேசாத

பக ர்முகமுற்றப் பாங்ைகக் கண்ேடார்

அம்ைமவல்லியவ்ைவயறத்த

*

•

*

* 90 உம்ைம ப ரிந்துமுலகத்துறேவாம்

ெபாங்குமாரி யாற்றயவடிைவ
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வங்குகண்டுவைறஞ்சுவெதன்தாய்

உந்தன்காவலூருமுளத்து

முந்துகாக்குமுன்னவளாயன்

*

•

*

* 95 உச்ச ேசாத ேயாங்க வளர்ந்து

ப ச்ச மருள்கெபருமுதல்வாணி

என்றுமிக்க ேவக்கமுறுகால்

பன்னும்வல்லிபக ர்முக ேசாத

நந்தாதீப நற்சுக ேமாங்க

*

•

*

* 100 எந்தாய்வளர்ந்து ேமகமுற்றாள்

உற்றயாக்ைகக்குரிேயார் ந மித்தர்

ெபற்ற மன்னராவர்ைகெகாண்

டீமச் சுடைலய ட்டுபூத ச்

சாமக் காவ ரி நீர் வைளயாடி

*

•

*

* 105 இல்லெமங்குமாத ேதவைய
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வல்லிவாணி மகமா ெயன்றும்,

பாடி பாடி பல்ெபயரிட்டு

நீடுவாழ்க நைறகுல ேதவ

ேசரி ெயங்குஞ்சறப் பைறவத்து

*

•

*

* 110நூரி ெபாங்கல் ேநான்புநூற்று

ெயங்குெமண்ணான்கரமதுெகாண்டு

ெபாங்குஞ்ேசாற்றுக்கும்ப நாட்டி

வற ேயார்க்கூட்டி மனக்குைறயாற்ற

உறயவ ரதமுளத்த லூன்ற .

*

•

அன்ன தானத்துக் காகும் பதார்த்தங்கைளச் ேசகரித்து அம்மன்

பரிந ருவாணமுற்ற ேவம்பு மரத்தடியல் வந்து ெபாங்கல் ைவத்து

எல்ேலார் ேசாற்ைறயும் ஒரு ேபாராகக் குவத்து ஏைழகைளப் பூர்த்தயாக

சாப்ப டைவத்து அவரவர்க ளில்லங்களுக் கனுப்பவ ட்டு, வ ேவக கள்

ஒன்றுகூடி அம்மன் பாலபருவ மாதலின் வாைல ெயன்றும், சகலமுந்

ெதரிந்தவளா தலின் அவ்ைவெயன்றும், இளந்ேதக யாதலின்

பச்ைசயம்ம ெனன்றும், அதரூபயாதலின் வடிவுைடயம்மெனன்றும்,

குணங்குடியாதலின்மேனான்மணிெயன்றும், ேவல் ேபான்றுப ரகாசமுற்றக்

கண்ணுைடயவ ளாதலின் ேவற்கண்ணி, ேவலாங்கண்ணி ெயன்றும்,

கவ பாடும் பாணர் நைலயுற்றைம யன் வாணிெயன்றும், சரமாகும்

வாசையத் தன்வசந்தருப்ப க் ெகாண்டைமயன் சரசுவதெயன்றும்,
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தாமைரபுட்பாசனத்தல் வீற்றருந்தைமயன் கமலாசனிெயன்றும்,

இராகத்துேவஷ ேமாகத்ைத யகற்றயவளாதலின் த ரிபுராந்தக ெயன்றும்,

முப்பத்த ரண்டறங்கைளயும் வவரித்து சற்குருவன் தருமத்ைதப் பரவச்

ெசய்தவளாதலின்அறச்ெசல்வெயன்றும்,அவரவர்களிதயத்துள்ளவருைள

யகற்றயவளாதலின் பகவத ெயன்றும், ஸ்த ரீகளுக்குள் முதற்ேறவயாக

வளங்கனைமயன் ஆத ேதவ ெயன்றும், க ரசனுச்சயற்றீபம் ேபால்

ப ரகாச த்தைமயன் நந்தா வளக்ெகன்றும், இந்த ரர் ேதசத்தல்

ஸ்த ரீகளுக்குள் முதல் தர்ம சாக்ஷயக்காரியானதால், பாரதமாதா, இந்தய

மாதாெவன்றும்,

சூளாமணிசுருக்கம் 8- ெசய்-37

ெமௗவன்மலர்ேவய்ந்துமதுநாறுமணிையம்பார்

ெகாவ்ைவவதுயல்ெகாண்டதுவர்வாய்க்ெகாடிேயா ெடாப்பா

ெடய்வமணநாறுதருேமனி புறங்காக்கு

மவ்ைவயேராெடய்தமுதலவ்ைவயடி ேசர்ந்தாள்.

மணிேமகைல, காைத 14- வரி 17.

ச ந்தாேதவ ெசழுங்கைலநயமத்து

நந்தாவளக்ேக நாமிைசபாவாவாய்

வாேனார் தைலவ மண்ேணார்முதல்வ

ேயேனாருற்றவ டர் கைளவாெயன.

சீவகச ந்தாமணி ெசய்-3144.

ெசந்தாமைரக்குெசழுநாற்றங்ெகாடுத்தெதங்ேகா

ளந்தாமைரயாளகலத்தவள்பாதேமத்த ச்

ச ந்தாமணியன்சரிதஞ்ச தர்ந்ேதன்ெறருண்டா

நந்தாவளக்குச் சுடர் நன்மணி நாட்டம் ெபற்ேற.

பல் ெபயரிட்டு ேசரிகேடாறும் அம்மன் வயாரங் கட்டி ைவத்து

அக்கட்டிடங்கள் வீதயலிருக்குமாயன் தருவீதயம்ம ெனன்றும், மத்தய

எல்ைலக்குள்ளிருக்குமாயன் எல்லம்மெனன் றும், கழிகளின் ஓரங்களி

லிருக்குமாயன் தருக்கழியம்மெனன் றும், முல்ைல நலத் தருக்குமாயன்
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துளிர்கானத்தம்மெனன்றும், பைன மரச்ேசாைலகளி லிருக்குமாயன்

கருக்கம்மெனன்றும், தண்டுகள் (இருக்கும்) இரங்குமிடத்தலிருக்குமாயன்

பாைளயத் தம்மெனன்றும், நந்தவனத்தலிருக்குமாயன் பூஞ்ேசாைலயம்

மெனன்றும் ஒவ்ேவார் ெபயர்கைள ைவத்து அம்மன் நருவாண முற்ற

ஆடி மாதம் ெபௗர்ணமி த த வருங்காலம் பத்து நாைளக்கு முந்த

அத்தருநாளில் அம்மைன உற்சாகப்படுத்த ஆனந்த ப் பதற்கு ேசரிக்குள்

ெகாைல, களவு, காமம், கள்ளருந்தல், ெபாய் முதலிய பஞ்ச பாதகங்கள்

அணுகாமலிருக்க ேவண்டுெமன்று, காப்புக்கட்டிஅம்மன்கழுத்தல்ெபாட்டுக்

கட்ட ேவண்டிய குடும்பத்தான் கரத்தலு ேமார் காப்புக் கட்டி, அவன்

ைகயனால் அம்மன் பீடங்கைள சுத்த ெசய்து ைவத்து ெகாண்டு ஒன்பது

நாள்வைரயல் நீத யலும் தர்மத்தலும், உற்சாகமுண்டு பண்ணி பத்தாநாள்

குடிகள் யாவரும் புதுப்பாைனகள் ெகாண்டு ெபாங்கல் ைவத்து எல்ேலார்

சாதத்ைதயும் ஒேரய டத்தல் கும்ப ட்டு ஏைழகைளப் பச தீர வுண்ணும்படிச்

ெசய்து காவ ரி நத யருகல் ேசைல, குங்குமம், சந்தன தாம்பூலங்கள்

ெகாடுத்துக் கட்டிக் ெகாள்ளும்படிச் ெசய்து வந்தார்கள். அைத யநுசரித்துக்

குடும்பத்ேதார்கள் குலேதவைதயாகக் ெகாண்டாடி வந்தது மன்ற மற்றுங்

க ராமவாச களும், அந்தந்த ேசரிகளில் அம்மன் வயாரங்கட்டி பகவன்

உட்கார்ந்து நருவாணமைடந்த அரசமரத் ைதயும், அம்மன் உட்கார்ந்து

பரிந ருவாணமைடந்த ேவம்பு மரத்ைதயும் நாட்டி ெமய்யறமாகும் புத்த

தருமத்ைத சகலருக்குமூட்டிஅம்மனாேலாதயமுப்பத்த ெரண்டறங்கைளயும்

பரவச்ெசய்துவந்தார்கள்.

பன்கைலந கண்டு. ெதாகுத 1 ெசய்-31 தருமேதவைதயன்ெபயர்.

மரகதவல்லிபூசமரந ழலுற்றவஞ்ச

பரம சுந்தரி ய யக்க பகவத யம்ைமெயங்கள்

அருகைனமுடிதரித்தாளம்பைகயறத்தன்ெசல்வ

தரும் ேதவைத ேபரம்பாலிைகெயன்றுஞ்சாற்றலாேம.

பன்கைலந கண்டுெதாகுத - 12 ெசய்-139

காப்புக்குமுன்ெனடுக்குங்கடவுடான்மாேலயாகும்

பூப்புைனமலறன்ெசல்வ புைனபவனாதலானும்
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காப்பவனாதலானுங்கத ர்முடி கடகத்ேதாளில்

வாய்ப்பதா மதாணி பூணூல்வரிைசயற் புைனதலானும்.

பன்கைல 12- து ந கண்டு 134,135,136 - ெசய்

அம்ப காதருமம். ஆதுலர்சாைல ஐயம்
அறுசமயத்ேதார்க்குண்டி

ஒதுவார்க்குணவேனாடரண்வச்ச ரமுடேன ேசைல

மாதுேபாகம் மகப்பால் மகப்ேபறுமகவளர்த்தல்

ேவைதேநாய் மருந்துக்ெகல்லாம் வைலெகாடுத்துய ர்
ேநாய்தீர்த்தல்

கண்ணாடி ப றரிற் காத்தல் கன்னிகா தானங்காேவ.
வண்ணார் நாவ தர் ெபண்காத்தல்மடந்தடங்கண்மருந்து

தண்ணீர் ெபய்பந்தல் ேகாலத்தைலக்ெகண்ெணய்
சைறச்ேசாேறாடு

பண்ணானவலங்கூணல்கள்பசுவன்வாயைறெகாடுத்தல்.
அறைவயாம் பணமடக்கல்அறைவத்தூரியம்வகுத்தல்

நறுவேயார்க்க டங்ெகாடுத்தல் நைரயத்தீம் பண்டனல்கள்

உறுதயாயுண்ைமவாய்ந்தவுத்தமமாெமண்ணான்

கறநைலயன்பாேலாதுமம்பைகதானமாேம.

இவ்வைக ச றப்புற்ற அம்மைனத் தழிழ்நா ெடங்குமுள்ள வாசர்களும்

குடிகளும், ச ந்த த்து வந்ததுமல்லாமல் ேசாழ நாட்டுள் உம்பள

க ராமெமன்னும், வண்டுவாஞ்ேசரிய ல் அவ்ைவ வயாரெமன்ேறார்

மடமும், நாைக நாட்டில் ேவற் கண்ணி வயாரெமன்றும், ேவலாங்கண்ணி

மடெமன்றுங் கட்டி, அதல் நைகநாட்டாருக்குற்ற யடுக்கணாகுங்ெகாடு

மாரி ெயன்னுங் ெகாள்ைள ேநாைய யகற்ற யாேராக்கயம் ெபற

ெசய்தவளாதலின் அன்னாட்டார் அம்மைன ஆேராக்கயமாதா

ெவன்றைழத்துவ ேசஷவுற்சாகங்ெகாண்டாடிவந்தார்கள்.

வீரேசாழியம் பக்கம் -106 வரி - 2

ேபரரக்கேராைறவர்க்கறவமிழ்தம் ெபாழிந்தைனேய

ஆரமிழ்தமணி நாகர்குலமுய்யவருளிைனேய.
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பாலிபாைஷயல் நாகெரன்றும், இபுருபாைஷயல் இஸ்ேரலெரன்றும்,

தற்காலம் சீனெரன்றும் வழங்கும் ஓர் கூட்டத்தாருக் குண்டாயருந்த

வடுக்கங்கைள யகற்ற ஆதரித்த புத்தப ராைனக் ெகாண்டாடுங் கூட்டத்தார்

நாைக நாதர் வயார ெமன்னும் ஓர் கட்டிடங்கட்டி புத்ததன்ம சங்கெமன்னு

மும்மணிகைளஆனந்தமாகக் ெகாண்டாடிவந்தார்கள்.

அதுேபால் ேவலாங்கண்ணியம்மன் வயாரத்தலும் அம்மனா

ேலாதயக் ெகான்று தன்னாைம ெயன்னும் ேநான்ைப யும்,

1.வாக்குகாப்பு, 2. மேனாகாப்பு, 3. ேசகக்காப்பு என்னும்

மூவ ரதங்கைளயும்அனுஷ்டித்துவருங்கால்,

ேதகத்தால் யாருக்ேகனு ேமார் தீங்கு ெசய்து அத்தீவைன யால்

தங்களுக்ேகார் தீங்குண்டாகுமாயன் அம்மன் வ ரதத்ைதக் கடந்த

வபசாரத்த ற்கு அங்கப்ப ரதட்சணஞ் ெசய்து வந்து ேவற்கண்ணி

வயாரத்துள்ள ப ட்சுவரிகைள வணங்க ேயைழ களுக்கு, அன்னதானம்

வஸ்த ரதானங்கள்ெசய்தும்,

தன் நாைவக் காக்காமல் ஒருவைர ைவதும், வடுகூறயும் வஞ்ச த்தும்,

ெபாய் புகன்றுங் ெகடுத்தத் தீங்கனால் தனக் குண்டான தீவைனகைள

யுணர்ந்து ெவள்ளியனாேலனும், ெபான் னினாேலனுங் கம்ப ெசய்து

குற்றஞ்ெசய்த தன் நாவுக்கலக ட்டு ேமானத்துடன் ேவற்கண்ணி வயாரம்

வந்து ப ட்சுணிகைள வணங்க நாவனால் ெசய்த குற்றங்கைள வளக்க

அலைக அத பத களிடங் ெகாடுத்து அன்னதானம் வஸ்த ரதானங்கள்

ெசய்தும்,

தன் மனைதக் காக்காமல் ேபானப்ேபாக்கல் வ ட்டு ஒருவைரக்

ெகடுத்தும் வஞ்ச த்துங் காமெவகுளி மயக்கங்கைளப் ெபருக்கயுஞ் ெசய்த

தீங்குகளினால் தனக்குண்டாய தீவைனகைள யுணர்ந்து வஞ்சத்தால்

ெபாஞ்ச த்தப் ெபாருட்கைள வயாரத்துட் ெகாண்டு வந்து ப ட்சுணி

யத பர்களிடமளித்துமுப்பத்த ரண்டறங்கைளயும் பரவச்ெசய்துவந்தார்கள்.

இத்தைகய தன்மராச்ச ய நைறவல் குைறவுேதான்ற ெகாள்ைள

ேநாய் கண்டு பால பருவமுற்றப் ெபண்கேளனும் பள்ைளகேளனும்
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ப ராணாவஸ்ைதய லிருக்குங்கால் தாய் தந்ைதயர்கள் ஆண்பள்ைள

யத யவஸ்ைதய லிருக்குமாயன் அரசமரத்தடியலிருந்து அருளறம்

வளக்கய ஆத ேதவைனச் ச ந்த த்து குழவ சுகமுற்றவுடன் துவராைட

யணிந்து ஆண்ட வனுக் கடிைமெயன்று ஆண்பள்ைளகள் மடத்த ற்

ேசர்த்து வடுவதும், ெபண்பள்ைள யத யவஸ்ைதய லிருக்குமாயன்

ேவம்பு மரத்தடியலிருந்து ேவதவாக்கயங்கள் மூன்ைறயும் வளக்கய

வண்ணவர் முதல்வைய வணங்கக் குழவ சுகமுற்ற வுடன் மஞ்சள் சரட்ைட

கழுத்தல் கட்டி மஞ்சளாைடயுடுத்த அம்மனுக் கடிைமெயன்று ெபண்கள்

வயாரத்தல்வடுத்துஞானசாதனமைடயும்படிச்ெசய்து,அச்சுதருெவன்றும்,

அம்மன் வழாெவன்றுங் ெகாண்டாடி நீத மார்க்கத்ைத நைலெபறச் ெசய்து

வந்தார்கள்.

உள்ளத்துண்டாமூழதுக்கண்ேடார்

கள்ளத்துண்டக்ைகப்ெபாருள்ெகாண்டும்

அங்கங்ெகாண்டவகவைனகண்ேடார்

துங்கங்கண்டதூளிலுருண்டும்

கலகமுண்டுக்காவாநாவல்

அலகுமிட்ேடவம்ைமகாவ

லூருள்ளாய தீபங்கண்டும்

ேபருள்ேவலின்கண்ணிவயாரம்

ேபாற்றயம்ைமெபான்னடிவணங்க

ேயற்றெயண்ணான்கறமதுமுந்ைத

உண்டியீயந்துமுயைரேயாம்பர்

பண்ைடகாலப் பாங்ெகன்ெறண்ணி

கூழுமாவுஞ்ேசாறுங்ெகாண்டு

ஏைழக்கங்கங்கீயந்துவளர்ந்தும்

ஊழ்வைனயற்ேறவுளமக ழற்கு

சூழறெமான்ேறசூட்ச ெயன்றுந்

ேதம்புமாற தீக்குற கண்ேடார்

ேவம்படியம்ைமவயாரம்வடுத்து

ஞானசங்ைகநாெடாறும்வனவ
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ேமானவரம்ைபமுற்றுெமழுப்ப

அண்ணலறத்ைதயருளி

பண்ணவளறத்ைத பகர்ந்தனன்மார்த்தன்.

ஒளைவயார் ேகாவல் எங்குளெதன் றறயேவண்டியவர் கள் மாயூரம்

முத்துப்ேபட்ைட ரயல் பாண்டி ஸ்ேடஷனிலிருந்து ெதன்கழக்கல் 7-வது

மயலிலிருக்கும்வண்டுைறவாள்மாரியம்மன்ஒளைவயார்க்ேகாவெலன்று

கல்ெவட்டில் எழுதயருக்கு மவற்றாலும் அடியற் குறத்துள்ள பாடலாலுந்

ெதரிந்துெகாள்ளலாம்.

ஒளைவயார்துத

ஒருேபயாகமயங்கைசக்ெகாச்சகக்கலிப்பா.

மாேமவு ேசாணாட்டுவளஞ்ேசரி யும்பள நாட்டுத்

ேதேமவுவண்டுைறவாள் ேசரிெயனுந்தருப்பதயல்.

அராகம்.

மூதுைரெயன்றைசக்கு நன்ெசான்முதுமைறைய
ந கற்பதுதான்

யாதுைரெயன்றைசப்பனினி ெயவனுைரக்குமிவ்வுலகம்

ெசல்வழி யீெதனஞாலந்ெதளிந்த ட நீ முனமுைரத்த

நல்வழிேயவழியாக நான்மைறயுநடக்குமால்,

மிருதநூலாகமநூல்வளம்புவெவலாமுனநீ

> கருதயருள்புரிந்துைரத்த கல்லூரியறவுைரயால்

� எவ்வயனுெமைனயவருமிைசப்பதைட ந கழ்த்துெமாழி

� ஒளைவயார்வசனமிெதன்றறயாதாருளேரேயா.

இவ்வைக அன்பும் அைமதயும் ஆற்றலுமுற்ற தன்ம ராச்ச யத்தன்

வடெவல்ைல குமானிடர் ேதசத்தன் ஓர்வைக மிேலச்ச சாத யார்

வந்து குடிேயற யாசகசீவனஞ் ெசய்து ெகாண்டு வஞ்சனத்தாலும்

மித்த ரேபதத்தாலும் புத்ததருமங் கைள மாறுபடுத்த வந்து துமில்லாமல்

புத்த தருமத்ைதச் சார்ந்தவர் கைளயுந் தாழ்த்த நைலகுைலயச்

ெசய்யுங்கால், மகமதய துைரத் தனத்தார் வந்து குடிேயற , மிேலச்சர்களின்

மித்த ரேபதத்தால் மகமதயர்கள் ெசய்துவந்த இடுக்கண்களுக் கஞ்ச
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த ரிச ரபுரத் தலும் நாைக நாட்டிலு மிருந்து புத்த தருமத்ைதப் பரவச்

ெசய்து வந்த தமிழ் வ த்துவான்களாகும் பாணர்களும் யாழுடன்

இைசகலந்து பாடும் யாழ்ப்பாணர் களும் இலங்ைக முதலிய தீவுகளுக்குக்

குடிேயறனவர்கள் நீங்கலாக மற்றக் குடிகள் மகமதயர் மதத்ைதத் தழுவயும்

நன்றுவட்டபடியால், நாைக நாட்டு நாைக நாதர் வயாரத்தருந்த ெபான்

சைலகைளத் தருடிக் ெகாண்டு ேபாய் வற்பைனச்ெசய்து ஶ்ரீரங்கத்துள்ள

புத்த மடத்ைத மாறுபடுத்த ேவறுவைகக் கட்டிடங்கைளயும் மதல்கைள யுங்

கட்டிக்ெகாண்டார்கள்.

இதன் மத்தயல் ேபார்ச்சுசீய துைரத்தனத்தார் வந்து குடிேயறய

ேபாது ேவற்கண்ணியம்மன் வயாரமும் பாழ ைடந்து நைலகுைலந்தும்

வருடந்ேதாறும் ஆடி மாத ெபௗர்ணமி யல் அம்மைன ெதரிச க்கும்படி

தூர ேதசங்களிலி ருந்து வருங் குடிகள் வழக்கம்ேபால் வந்தும் தைகத்து

நற்பவர்கைளக் கண்ட ேபார்ட்ச்சுசீய குருக்கள் அேத ய டத்தல் தங்கள்

மதக் ேகாவெலான்ைறக் கட்டி அம்மைனச் ச ந்த க்கும்படிச் ெசய்து

அம்மன் ெபயரால் வரும் தட்சைண த ரவயங்கைள தன்மஞ் ெசய்யாமல்

தங்கள் சுயப்ப ரேயாசனங்களுக்ெகடுத்துக் ெகாண் டிருக்கறார்கள்.

இதன் சரித்த ர பூர்த்தையத் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டியவர்கள் நாைக

நாதர் ெபான்வக்க ரகங்கைள யபகரித் துக்ெகாண்ட சங்கதைய

சலாசாசன பதவன் புத்தகத்தலுந் தருமங்ைகயாழ்வார் சரித்த ரப்

புத்தகத்தலுந் ெதரிந்து ெகாள்வது டன் ேவற் கண்ணியம்மன் வயார

மாறைல க்ஷ சலாசாசன புத்தகத்தலும் இலங்காதீவத்து வத்தயாதன

சாைலயலுள்ளேபார்ட்ச்சுகீயர் சரித்த ரத்தலுந்தற்காலம்ஆடிமாதந்ேதாறும்

நைறேவறவரும் அங்கப்ப ரதட்சண வனுபவச் ெசயல்களினாலுந் ெதரிந்து

ெகாள்ளலாம்.

புத்த, தன்ம சங்கெமன்னுந் த ரி மணிகைளேய த ரி ச ரமாகக் ெகாண்ட

த ரிச ரபுரத்தல் ஶ்ரீ அரங்கர்மடெமன்றும் அழகர் மடெமன்றும் வழங்கய

இந்த ரவயாரமும் நாகப் பட்டிணநாைக நாதர்வயாரமும்மாறுபட்டது ேபால,

ெதன்னிந்த யாவலுள்ள இந்த ர வயாரங்கைளயும் அரசு

வழாக்கைளயும் அம்மன் உற்சாகங்கைளயும் பலவைகயல்
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மாறுபடுத்த க்ெகாண்டு தன்மத்ைதச் சாத த்து வந்தவர்கைளயுந்

தாழ்ந்த சாத யாக வகுத்துத் தங்கைளச் ேசர்ந்தவர்களுக்குப் ேபாத த்து

தாழ்ச்ச யைடயச் ெசய்துதருமங்கைளயும்மாறு படுத்தவ ட்டார்கள்.

அதாவது அரசு தருெவன்றும் ேபாத பண்டிைகெயன் றுங் ெகாண்டாடி

வந்தெபௗத்தர்கள்அரசமரத்ைதெயவ்வ டத்த ற்காண்கன்றார்கேளாஅங்கு

சாக்ைகயமுநவைரச் ச ந்த த்து நீத ெநறயனின்று சுகவாழ்க்ைகப் ெபற்று

வருவைத புத்த தன்மத் த ற்குச் சாத்துருக்களாகய பராயசாத யார் கண்டு

அவற்ைற மாறுபடுத்த க் ெகாடுக்க ேவண்டுெமன்னும் ெபாறாைமயால்

வ ேவகமற்றக் குடிகைள ெநருங்க நீங்க ளரசமரத்தடியல் ச ந்த க்கும்

முநயாண்டவனுக்கு ஆேடனுங் ேகாழிேயனும் பலி ெகாடுத்து கள்,

சாராயம், அபனி, கஞ்சா, சுருட்டு முதலியைவ கைள ைவத்துப்

பைடப்பீர்களானால் உங்கள் ேகாரிக்ைக நைறேவறும். அவ்வைக

ெசய்யாமல் ெவறுமேன ச த்த ப்பதால் யாது பயனு மைடய மாட்டீர்கெளன்று,

மான் ேதாைலப் ேபார்த்தருக்கும் குக்கைலப்ேபான்று ெபரிய

மனிதெனனச் ெசால்லிக்ெகாண்டு த ரியும் மிேலச்சர்கள் வார்த்ைதைய

கல்வயற்றக் குடிகள் நம்ப அரசுதருவன் ஆனந்த சீலத்ைத மறந்து

கள்ளருந்துங் களவாணியல் நைறந்து ேகட்டுக்குப் ேபாகும் வாசைலத்

த றந்துெகாண்டார்கள்.

அதுேபால் அம்மன் வழாெவன்றும், ேவம்புதருெவன் றுங்

ெகாண்டாடுங்கால் க ராமத்தல் வாழுங் குடிகள் ஒவ்ெவாரு வரும் பத்து

நாள் வைரயல் ெகாைல, களவு, காமம், கள்ளருந்தல், ெபாய் முதலிய

பஞ்சபாதகங்கைள யற்றருக்க ேவண்டு ெமன்னுங் காப்புக்கட்டி ஒன்பது

நாள் வைரயல் அம்மன் உற்சாகமும் அறெநறயுமூட்டி பத்தாநாள் க ராமக்

குடிகளில் வீட்டிற்கு ஒருவர் புதுப்பாைனகளும் அரிச முதலிய ைவகைளயுங்

ெகாண்டுேபாய்அம்மன்பீடத்தலும்ெபாங்கல்ைவத்துவாைழயைலகைளப்

பரப்ப எல்ேலார் ெபாங்கய சாதங்கைளயுங் குங்கமிட்டு ஆறயப்பன்

ஏைழகைளப் பச தீர உண்பக்கச் ெசய்து ஆனந்த ேகாஷத்துடன் அவரவர்க

ளில்லங்களிற் ேசர்ந்து சுகவாழ்க்ைக யுற்றருப்பைதக் காணும் பராய

சாத ேயார் இவ்ெவாழுக்ைகக் ெகடுக்க ேவண்டுெமன்னும் ெபாறாைம
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யனால் தங்களால் ஏற்படுத்த க்ெகாண்ட கச மல சாத க்கட்டு களினால்

ஒருவர் ெபாங்கைல ஒருவருடன் ேசர்க்கவ டாமலும், சாதங்கைள ஒன்றாகக்

ெகாட்டவ டாமலும் ஆடுகைளயும் மாடுகைளயுங் ேகாழிகைளயும் பலி

ெகாடுக்கும்படி ெசய்துநல்ெலாழுக்கங்கைளமாற்றவ ட்டார்கள்.

இவ்வைகப் பாழுக்ெகல்லாம் பராய ஜாதயாராக ய பார்ப் பார்கேள

காரணமா யருந்து, பகவன் புத்தைரயும், புத்ததர்ம ேபாதகர்கைளயும், தர்ம

சாக்ஷயக்காரர்களாகயதருவள்ளுவநாயனாைரயும், ஒளைவயார் என்னும்

க ராமேதவையயும், புத்ததர்ம ெவாழுக்கத்தார்கைளயும் பைறயர் பைறயர்

என்று இகழ்ச்ச ச் ெசய்ததல்லாமல், ேசாழனாட்டில் ெசத்த மாடுகைளத்

தன்னும்படிச் ெசய்தும், வைதத்தும்வந்தருக்கன்றார்கள்.

சாம்பவனார்ஞானெவட்டி 494-ெசய்

இவ்வதெமன்றறயாருலகனி

ெலந்தன்குலத்ைதயகழ்ச்ச கள் ேபசனார்

வந்தவத ெயன்றறயாத மாந்தர்கள்

மாலப் பைறயெனன்ேற ேசாழனூரினில்

மாடுகள்ெசத்துமடிந்தைதக் கண்டவ

ேராலெமன்ேறயைதயுண்ணும்படிச் ெசய்தார்

பாடுபட்டுப் பலன்காணாதழியுமிப்

பாவ கெளங்கள்பரநைலகாண்கலர்.

என்று நம் மிந்த ய சேகாதரர்கள் புலம்பயருக்கன்றார்கள். ஆரிய

பார்ப்பனர்கள் நம் மூதாைதகைளச் ெசய்த உபத்த ரவம் இத்தைன என்று

ெசால்லி முடியாது. மாடுகைள மந்ைதயல் மடக்கைவப்பது ேபாலும்,

கள்ளர்கைளக் கழுவல் ெகால்வது ேபாலும், அரசர்கைளக் ெகாண்டும்

சீமான்கைளக் ெகாண்டும், ெவளியூர்களிலிருந்து இந்தயாவல் குடிேயறய

கமதயர்கைளக் ெகாண்டும், ஆங்க ேலயர்கைளக் ெகாண்டும் நம்ைம

அடக்க நமது ரத்தத்ைதயும் நமது சுயமரியாைதயான பகுத்தறைவயும்,

நமது சுத்த சீலங்கைளயும் கரும்பலிருந்து சாறு எடுப்பது ேபால் நம்ைம

நசுக்க க் கசக்க யழித்து, நமது ெதய்வ ச ந்தைனைய மாற்ற வங்காள ேதச

இராணிக் கைதையயும், மதுராபுரிையச் சார்ந்த கன்னைகக் கைதையயுஞ்
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ெசால்லி பூர்வ நம் மூதாைதகைள மயக்க நம்ைமயும் நம் ேசரிகைளயும்,

பாழ்ப்படுத்த வ ட்டார்கள். அம்மாதர்களின் வ ர்த்தாந்தங்கைளயும், நம்

அம்மனுக்கு வழங்க வந்துள்ள வர்ணைனையயும் புகைழயும் சீர்தூக்க ப்

பார்ப் ேபாமானால்ெமய்வளங்காமற் ேபாகாது.

க ராம ேதவ ேதாத்த ரம்

தருவளருமண்ணவர்க்குமுதல்வ நீேய

ேதடரியவண்ணவர்க்குமாத நீேய

குருபரனா ேலாதயமுப் ப டகந் தன்ைன

குவலயத்ேதார்க் ேகாதுப ட கறயு நீேய

கருமருவுவாணிசர சுவத யாக

கலாசனத்த ேவம் படியமர்ந்ேதாய்

மருவுெநற தன்மசங்கவடியவர்க்கு

வல்லைபநன்தீபெவாளி யருளுமாேதா

தீெநற யுற்ற மனிதர்கைள வழிபட்டு புத்த ெகடுவைத ெயக்கழித்து,

நன்ெனறயுற்ற,நம்நாட்டுெதய்வதர்மசாக்ஷயக்காரியாக யநம்அம்மைனப்

பன்ெறாடர சுேதச ெதய்வதூதர்கள் ேவண்டுகன்ேறாம்.

காளிகா ேதவயன்சுருக்கக்கைத.

வட இந்தய பாகத்தல் வங்காளம், காம்ேபாஜம், பப்ப ரம் என்னும் மூன்று

ெபரு நகரங்கைளயும் ச ற்றரச கைளயுமடக்க அரசாண்டுவந்த காளி என்னு

மரச ஒருவளிருந்தாள். அவள் தன்னரசுக்குள் பல வீர ெசயல்கள் ெசய்தாள்

அவளின்அரசவல்லபத்ைதயும்புத்த கூர்ைமையயும்அற ந்தஅவளினத்தார்,

அவள் மண்ணுலைக வ ட்டு மைறந்த பன்னர், அவளுக்கு வாகனம்

சங்கெமன்றும், ஆயுதம் வாெளன்றும், வல்லைமைய பல புஜங்கெளன்றும்

புகழ்ந்து, அரசர்கைள ஜயக்கத்தக்க வல்லைம அருளுகறவேள என்று

தங்கள் ஆயுதங்கைள அவள் உருவச்சைல முன்னில் ைவத்து மிருகங்கைள

பலிெகாடுத்து யாங்கள் ெவற்ற யைடய வரங்ெகாடுங்காளி! சாமுண்டி

மாதுர்க்ைகேய! என்றுவணங்கனார்கள்.

இந்தமிருகஉய ர்வைதபலிபூைஜவங்காளகாளிகட்டடெமன்னும்அவள்

வச த்த அரண்மைனயாகய காளி ேகாயலில் நாளது வைரயலும் நடந்ேதற
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வருகறது. இக்காலத்தல் அவைள ெதய்வமாக வணங்குகறவர்கள்,

அவள் ேகாயலில் ச தற க் க டக்கும் ரத்தங்கைள நாக்கனால் நக்க

வருகறார்கெளன்றும், தங்கள் ேசைலயலும் சீைலயலும் மூைல

முடக்குகளிலுள்ள ரத்தத்ைத ஒற்ற ெயாற்ற ெயடுத்து அத்துணிைய

உருஞ்சுகறார்கள் ெளன்றுந் ெதரிக றது. இத்தைகய அநாகரீகத்ைத ெதய்வ

ப ராட்டியாகயஒளைவயாரானநம்க ராம ேதவ க்குச்ெசய்வதுஎட்டுைணயும்

பயனைடயக்கூடிய வழியும் அன்பு ெபருகக்கூடிய சீலமு மாகாவாம்.

பரம்பைரயான நன்ெனற ேபாதங்கைளத் துறந்து குரும்புத்தனமான

காரியங்கைளச் ெசய்து அழிவுக்கும், மத மயக்கத்த ற்கும் ஆளாகுதல்

பாரதமாதாைவப் பழிப்பதாகும். காளிகாேதவ ெபயரில் தான் ஆயுதபூைஜ

பண்டிைகயும் நடந்ேதற வருகன்றது. காளிக்குதான் பலிய ட்டார்கேள

ெயாழிய, அம்பைகயம்மனுக்கல்ல ெவன்றனிேயனும் அறந் ெதாழுகக்

ேகாருகன்ேறாம். இதுேவ காளியம்மன் சுருக்கக்கைத க ராம ேதவ க்கு

வழங்கய ெபயர்களில் காளியம்மெனன்பது ெமான்று. அம்ப கா ேதவயன்

ெபயர் ெபற்றவள்காளி அரச யாகும்.

கன்னகாபரேமஸ்வரியன்சுருக்கக் கைத

அம்மன் உற்சாகத்த ற் ெசய்யும் நல்ெலாழுக்க தானங்கள் தீெயாழுக்க

நைலக்கு மாற்ற ைவப்பதற்கு, இக்கன்னைக சரித்த ரேம ஒரு ஆதரவாகக்

ெகாண்டார்கள். எப்படி எனில்,

அம்பைகயம்மன் ந ர்வாணத்தற்கு ெநடுங் காலங்களுக்கு பன்

மதுைரயல் ேகாவலன் மைனவ கன்னைக ெயன்பாளின் சலம்பனால்

ேகாவலனுக்கு ேநரிட்ட துன்பத்ைத ஆற்றாமல், அவள் தனது ஒரு

புறத்து மார்ைபத் தருகெயடுத்து உத ரத்துடன் அரண்மைன ேமல் வீசய

சாபத்தனால், பத்தனி வ ரத ேகாபம் பற்ற அரண்மைன பாழைடய

ேநரிட்ட காலமும் அக்ேகாபா ேவசந்தணிய ஆய ர மனிதர்கைள

பலியளித்தகாலமும், ஆடி மாத மாைகயால், அக்காலத்தல் கன்னைகைய

வருஷந்ேதாறுஞ் ச ந்த ப்பவர்கள் மனித பலிையத் தவ ர்த்து ஆடு மாடுகைள

பலிெகாடுத்ததால் அைதெயாரு ஆதாரமாகக் ெகாண்டு ெநடு ந தயாகும்

ஒளைவயாரின்சுத்த தன்மத்த ற் ேசர்த்து பாழாக்க வ ட்டார்கள்.
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ச லப்பத காரம் காைத 23-24.

ேகாமுைறயைரந்த ெகாற்ற ேவந்தன்

றான்முைறபைழத்த தகுதயுங் ேகளீர்

ஆடி தங்கள் ேபரிருள் பக்கத்

தழல் ேசர்குட்டத் தட்டமிஞான்று

ெவள்ளி வாரத் ெதாள்ெளரி யுண்ண

வுைறசால்மதுைரேயா டரசுேகடுறுெமனும்

நறங்கள ரருவப் பரம்பன்றாழ்வைர

நறுஞ்சைனேவங்ைகநன்னிழற் கீேழார்

ெதய்வங்ெகாள்ளுமின் சறுகுடி. யீேர

ெதாண்டகத்ெதாடுமின் சறுபைறெதாடுமின்

ெகாடுவாய்ைவம்மின்ெனடுமணியயங்குமின்

குறஞ்ச பாடுமின்னறும்புைகெயடுமின்

பூப்பலிெசய்ம்மின் காப்புக்கைடநறுமின்

பரவலும்பரவுமின்வ ரவுமலர்தூவுமின்

ஒருமுைலயழந்த நங்ைகக்கு

ெபருமைலவஞ்சாதுவளஞ்சுரக் ெகனேவ.

ேகாவலன் மைனவ கன்னைக ெயன்பவளுக் குண்டான

ேகாபாேவசத்ைத யடக்குதற்கு ஆய ரங் ெகால்லர்கைள பலி ெகாடுத்து

வ ட்டு, மதுைரயல் கன்னைக பீட மைமத்து மனிதர் பலிக்கு பதலாக ஆடு,

மாடு, ேகாழி முதலியைவகைளபலிெகாடுத்துவந்தார்கள்.

ச லப்பத காரம் காைத 27 வரி 127.

ெகாற்ைகய லிருந்தெவற்ற ேவர் ெசழியன்

ெபாற்ெறாழிற் ெகால்ல ரீைரந்நூற்றுவ

ெராருமுைலகுைறத்த தருமா பத்தனிக்

ெகாருபகெலல்ைலயுய ர்பலியூட்டி.

க ராம ேதவைதயாயருந்து ஊர்க்குடிகைளக் காப்பாற்றும்

வாக்களித்தவள் கன்னைக யல்ல. இக் கன்னைகக்குச் ெசய்யும் தீய

வழக்கங்கைளதீயர்கள்தான்ைகயாளேவண்டுேமெயாழியந யாயவான்கள்

ெசய்யத் தகுந்ததல்ல. இதுேவ கன்னைகயன் சுருக்கக்கைத. நம்க ராம
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ேதவக்கு வழங்கய பல ெபயர்களில், கன்னைக ெயன்பதுெமான்று.

அம்ப காேதவயன்ெபயர் ெபற்றவள்கன்னைகப் பத்தனியாகும்.

காளி என்பவளும் கன்னைக என்பவளும் ெதய்வ

நைலயுைடயவர்களல்ல. ெதய்வங்களுக்குைடய சுசீலங்கள் இவ்வரு

மாதர்களுக்கு மிருக்குமாயன் இவர்கைளத் ெதய்வமாகக் ெகாண்டாட

ந யாய முண்டாகும். அந்நைல இல்லாதேபாது இவர்கைளக் ெகாண்டாட

ந யாயமில்ைல. அப்படிக் ெகாண்டாடு வதலும், இவர்களுக்கு உய ர்பலி

ெகாடுத்தருப்பதாக சரித்த ரம் கூறுவதால், இவர்களும் இவர்கைளக்

ெகாண்டாடியவர்களும் மிருகத்தன்ைமப் ெபாருந்தயவர்கெளன்ெறாதுக்க

ெதளிதலில் கூறுவனவற்ைறக் ைகக்ெகாள்ளுமாறு ேகட்டுக் ெகாள்ளு

கன்ேறாம்.

ெதளிதல்.

புத்த தன்மத்ைதக் ைகப்ப டித்து அரசு ெசய்த மன்னர்கள் காலத்தல்

ஏெதாரு வ சாரைணயற்ற வஷயங்களும் நடந்தேத கைடயாது. அப்படி

நடந்தாலும் அைத எடுத்துைரக்க பல குருமார்களும் பல சங்கங்களும்

இருந்தது. அக்காலத்தல் ெபௗத்த நீத கள் வளக்கமாக எல்லா

மக்களிடத்தலும் வத்தயாசமின்ற ைகயாடி வரப்பட்டது. அப்படி தர்மம்

ச றந்தருந்த நம் மிந்த ய நாட்டில், சங்கத்ைதச் சார்ந்து துறவைடந்து

ந ர்வாணமுற்ற ஆண்மக்கைள ேதவர்கெளன்றும், ெபண் மக்கைள ேதவக

ெளன்றும், ெகாண்டாடிவந்தார்கள்.

ச லப்பத காரம், வாழ்த்துக்காைத பக்கம் - 576

ேபாத யன்கீழ் மாதவர்முன்புண்ணியதானம் புரிந்த

மாதவ தன்றுறவுங்ேகட்டாேயா ேதாழி

மணிேமகைலதுறவுங்ேகட்டாேயா ேதாழி.

இந்த ரன் தர்ம சாக்ஷயக்காரர்களில் ஒளைவயாைரப் ேபால் ஓேடந்த

மடத்த ற் ேசர்ந்து பக்ஷணி, நைலயைடந்த மாதவயன் மகள் மணிேமகைல

என்பவள், ந ர்வாணமைடந்து சாந்தேதவ களில் ஒருவளாக வளங்கய

ேபாது கம்பன் மகன் அம்ப காபத என்பவன் மணிேமகலா ெதய்வத்ைத தன்

மனதனால் ச ந்த த்துள்ளான்.
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அம்ப காபத மணிேமகலா ெதய்வத்ைததயானித்த பாடல்.

காதன்மடந்ைதயர்ைகயறுங்ககாைலயுெமய்யகலா

ேமதகுநாணுெமலியவன்ேறாவழிப்ேபாலுெநய்தல்

ேபாதவழ்ெமன்மலர்ப்புன்ைனயங்கானல்ெபாருந்துமிந்த

மாதவ ெபற்ற மணிேமகைலநம்ைமவாழ்வ ப்பேத

இத்தைகய பாரத ேதச சத்தய தர்ம ேதவ கைளயும் ேதவர் கைளயும்

வணங்கயது ேபாலேவ, நம் மணிேமகைலயும் க ராம ேதவயாகய

இவ்வம்பைகயம்மைனச ந்த த்துள்ளார்.

மணிேமகைல, காைத 14- வரி 17.

ச ந்தாேதவ ெசழுங்கைலநயமத்து

நந்தாவளக்ேக நாமிைச பாவாய்

வாேனார் தைலவ மண்ேணார்முதல்வ

ேயேனாருற்றவ டர்கைளவாெயனத்

தான்ெறாழு ேதத்த த் தைலவையவணங்க

இவ்வைகத் ெதாழுைகயல் சற்குருைவயும், அம்மைனயுஞ்

சீலத்ெதாழுைகயால்ச ந்த க்குந்ேதாரும்புட்பங்கைளக்ெகாண்ேடயர்ச்ச த்து

வந்தார்கள்.

மணிேமகைலகாைத -10 வரி 3.

வைரமலேரந்த வீசும்ேபாடிழிந்து

ெபாருவறுபூங்ெகாடி பூமிய ற் ெபாலிந்ெதன

வந்துேதான்றயமணிேமகலா ெதய்வ

முந்ைத ப றப்ெபய்த நன்ேறாள் ேகட்ப.

சீவகச ந்தாமணி ெசய் - 910.

தண்ணந்தீம்புனலாடியதண்மலர்

வண்ணவார்தளிர்ப் பண்டியனானடிக்

ெகண்ணியாய ர ேமந்துெபாற்றாமைர

வண்ணமாமல் ேரற்ற வணங்கனாள்.
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சற்குரு நாதைனயும், ஒளைவையயுந் தாமைரப் புட்பத்ைதக் ெகாண்டு

அர்ச்ச த்து வந்தபடியால் மடங்கைளச் சார்ந்தக் குளங்களிெலல்லாம்

தாமைரச் ெசடிகைள வளரவ ட்டு அக் குளத்ைத தாமைரக் குளங்களாக

வழங்கனார்கள்.

பூர்வ ெபரிேயார்கெளல்லாம் சீலத்தல் நைலத்து ஞானத் தாையப்

ேபாற்ற வந்தருக்க, இக்கால சல ேபாலி ஜாத கள், அம்மன் கூறய

த ரி சீலெமன்ற வாக்ைக த ரிசூலெமன்றும், அம்மன் தாய்மாமனால்

இல்வாழ்க்ைகக் கல்லாமல், குற ப்பு வளங்க கட்டிய ெபாட்டின் நற்கருத்ைத

மாற்ற தாய்மாமனுக்கு ெபண்கைள வாழ்க்ைகப் படுத்த முைற ெகடுப்பதும்,

அம்மன் ெபயர் ெசால்லி, ெபாட்டு கட்டி ேகாவல் தாச கள் என்று ெபயர்

ைவத்துெபண்கைளவபசாரிகளாக்குவதும்,அம்மன்அடியார்கள்புட்பத்தால்

அர்ச்ச த்த காைல அம்மன் உருெதரியாமல் புட்பங்களால் மூடப்பட்டேத

கரகெமன்று முற்காலத்தல் வழங்க யருக்க, அைத இக்காலத்தல் தங்கள்

ஜீவனத்த ற் கைசந்த வதெமல்லாம் மாற்றயும், ெகாைல, களவு, காமம்,

ெபாய், கள்ளருந்தல் முதலாய பஞ்சமா பாதகங்கள் நைறந்த ஆண்கள்

ேமலும் ெபண்கள் ேமலும் அம்மேன வந்து ஆடி பாடி குற ெசால்வைதப்

ேபாலும் நடித்து, அம்மன் மகைமைய நாசனம் ெசய்து, நம் சேகாதரி

சேகாதரர்கைள ெயல்லாம் க றஸ்து மார்க்கத்தலும் மகமது மார்க்கத்தலும்

ேசர்த்துவருகறார்கள்.

தசபாரமிைத சக்கர முருட்டிய ஶ்ரீ புத்தர் தர்மத்ைத மாறு படுத்த மிேலச்ச

ேவஷ ப ராமண மதத்ைத நாட்டிய பராய ஜாத ேயார், வஞ்சக ேபாதத்ைத

யறயா ேபைத மக்கள், சாந்த ேதவயன் சுத்த சீல ெமய்யறத்ைத மறந்து

தாங்கள் ெசய்யுந் துற் கன்ம தீங்குகட்காய்த் ேதான்றும் தீவைனகைளக்

குைறத்துக் ெகாள்வதற்கும், மிருகம், பஷ , ஸ்தாவர கனி வர்க்கங்களின்

ேமல் மாற்ற வடுவதற்கும், ஆடுகைளயும், ேகாழிகைளயு மறுத்து

அம்மனுக்கு பலி ெகாடுத்து, முன் ெசய்த தீவைனயுடன் ஜீவராச கைளக்

ெகால்லுந்தீவைனயுங் கூட்டிக்ெகாண்டு, தங்கள் க ராமத்ைதப் பாழைடயச்

ெசய்வதுடன் தாங்களும் பாழைடந்து ேபாகன்றார்கள். இைத மிருகங்கேள

மனிதற்கு புத்த புகட்டுவதாக நம் ெபரிேயார்கள்கூறயுள்ளார்கள்.
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ெபருந்த ரட்டு.

உங்கள்மக்களும்நீங்களும் ேநாய்பட

எங்கள்மக்களும்யாங்களுெமன்ெசய்ேதாம்

உங்கள்தீவைனேயாடுமுதவயாய்

எங்கள்தீவைனேயற்பதுதண்ணேம.

ஒருவன் ஒரு மிருகத்ைதக் ெகால்ல முயற்ச த்து வரும் ேபாது, அது

அம்மா ெவன்று அலறும் சப்தத்ைதக் ேகட்டுச் ெசல்லும் மனிதர்களுக்ேக

நரக தண்டைண ெயன்று நம் மூேதார் கள் கூறயருந்தால், அம்மிருகத்ைதக்

ெகால்பவனுக்குண்டாகும்துன்பத்ைதப்பற்ற நாம் ெசால்ல ேவண்டுேமா!

சவஞானவள்ளலார்

அம்மா ெவன்றலரவாருயைரக்ெகான்றருந்த

இம்மானிடெரல்லா மின்புற்றருக்கன்றார்

அம்மா ெவனுஞ்சத்தங் ேகட்டகன்றமாதவர்க்கும்

ெபாய்ம்மா நைரயெமனிற் புச த்தவர்க்ெகன்ெசால்லுவேத.

ச ல வருடங்களுக்கு முன் பக்ஷகைளயும் மாடுகைளயும்,

குதைரகைளயும், ஆடுகைளயும், மச்சங்கைளயும், சுட்டுத்தன்றுச்

ேசாம்ேபற களாய்த் த ரிந்த மிேலச்சர்கள் ேமன்மக்களாயதும், ஒழுக்கம்,

சீலம், ஞானம், வ டாமுயற்ச , கருைண, ஈைக முதலிய நற்குணமிகுந்த

வ ேவக கள் கீழ்மக்களாயதுங் காரணம், அடிைம வாழ்வும் சுயமரியாைத

யறயாவ சாரைணக்குைறவுேமயாம்.

ஆடிமாத ஆதவாரம் ெபௗர்ணமியல் ச ந்த க்கும் ஒளைவ யாராம்.

க ராம ேதவ இயற்றயுள்ளத் த ரிவாசகமாகும் நீத நூலில் “புைலயுங்.

ெகாைலயுங் களவுந்தவ ர்” என்று கூறயருக்க அவ்வம்மைன ச ந்த க்கும்

நாம்ஆடுகைளயும், ேகாழிகைளயும், அவளுக்குபலிெகாடுத்தால் ஏற்பேளா?

ஒருக் காலு ேமற்காள். ெபளத்த தர்மசுத்த சீலர்களின் குல ேதவைத யாக

வளங்கய சாந்த ேதவ க்கு மன ச ந்தைனைய வடுத்து உய ர்வைதயும், ரத்த

பலியும் ெகாடுப்பதனால், அம்மன் நருவாணகாலத்த ற் ெகாடுத்தருந்த

வாக்கும் மயங்க , க ராமங் களும் சீர்குைலந்து உள்ளக் குடிகளும் நாளுக்கு

நாள் பாழைடந்துவருகன்றார்கள்.

www.Kaniyam.com 173 FreeTamilEbooks.com



ெதாகுத - 2   க.அேயாத்த தாஸப் பண்டிதர் ச ந்தைனகள்

இன்னம் சலர் அம்மைன நாங்கள் ெமய்யாக ெதான்று ெதாட்டு

பூஜித்து வருக ேறாம் என்பார்கள். ஆனால் அம்மன் புத்த சுவாமிைய

ச ரச ேலந்தயதன் காரண மறவார்களா? அப்படிய ற ந்தருந்தால்,

இவர்கள் அம்மைன பூங்கரகமாக ேஜாடித்து தங்கள் ச ரச ேலந்த ெதருவல்

த ரிவார்களா? இல்ைல. பூவாைட காரியாக ய அம்மன் புத்தைர ேயந்தயது

அவருைடய தர்மத்ைத ச ரச ேலந்தயேத. அப்படிேய நம் சேகாதரர்களும்

அம்மைன ச ரச ேலந்தனால் அம்மனைடந்த புத்த தர்மத்ைத நாமைடய

ேவண்டியேத காரணமாகும். ஆைகயால் அன்பர்கள் அம்மன் ச ரச ேலந்தய

புத்த தர்மத்ைதஒவ்ெவாருவரும்ைகக்ெகாள்ள ேகாருக ேறாம்.

அம்மன்சரிதத்ைதஒவ்ேவார் மதத்ேதார்களும்மாற்ற க்ெகாண்டுள்ள

வவரம்.

உலகமாதா, வானவர்முதல்வ , அம்பைக முதலிய ெபயர்கைள சவன்

மைனவக்கும், ந த்யெசல்வ , வாழ்வலங்காரி, பாக்யவத , இலக்குமிமுதலிய

ெபயர்கைள வஷ்ணு மைனவக்கும் சரஸ்வத , கல்வக்கரச , ஞானத்தாய்

முதலிய ெபயர்கைள ப ரமன் மைனவக்கும் சூட்டிக்ெகாண்டார்கள்.

அம்மன் வவாக சரித்த ரம் அம்மன் ஆண்டவைனச் சுமந்த சரித்த ரம்

இவ்வ ரண்டும்,மரியாள்ெபயரால்மாற்றைவத்தருப்பதல்லாமல்காளிக்கும்

கன்னைகக்கும், ச லெபயர்கைளச்சூட்டிவ ட்டார்கள்.

ச லர் அம்மன் நத்தய கன்னிைகயாக இருந்தைதக் ெகாண்டு

கற்பலங்காரி என்றும், அம்மன் பாைனச் ச ரேமந்த யைத பாைன

ஈன்றவ ெளன்றும், பாைன யீன்றும் கன்னிசுத்தம் ெகடவல்ைல

என்றும் ெசால்க றார்கள். முற்காலத்தல் அம்மன் வவாக நயமனத்ைத

எடுத்தாண்டுக் ெகாண்டிருந்தவர்கள், இக்காலத்தல் ேவண்டாெமன்று

நீக்குக றார்கள்.

ச லர் அம்மைன, ஆதெயன்ற பைறச்ச க்கும், பகவெனன் னும்

பார்ப்பானுக்கும் ப றந்தவள்; பைற வள்ளுவனுக்கு தங்ைக என்றும்

பரிகச த்து புத்தக ெமழுத ைவத்தருக்கன்றார்கள். அம்மன் இன்னும்

பல வஷயங்கள் ேபச யதாகவும் ெசய்ததாக வும் பல ெபாய்க்கைதகள்

பைடத்தருக்கன்றார்கள்.
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இன்னுஞ் சலர், ப ர்மனுைடய மைனயாேள! அவ்ைவ யாராக

அவதார ெமடுத்தாெளன்றும், தமிழர் சங்கத்ைத ெவன்றாெளன்றும்

பற்பல ெபாய்யாதரவுகைளப் புகுத்தயதல் லாமல் நாைகநாட்டு

ேவற்கண்ணி அம்மன் வயாரத்த ற்கு வருடந்ேதாறும் வருபவர்கள்

மயங்க மாரியாற்றயவைளக் காணாமல், ேபார்ச்சுகீயர் ெகாணர்ந்த

ேமரி அம்மாள் ேகாவலில் தஞ்சம் அைடந்து ப றகு சறுக சறுக, ேராமான்

கத்ேதாலிக்க ேவதக்காரர்களாக மாறுபட்டு ேவல்கண்ணி வயாரம்

ெபயைர ேவளாங்கண்ணி, ேவலாங்கண்ணி என்றும், நாைகநாட்டார்

மாறைய சுகம் ெசய்த ஆேராக்கய அம்மைன ஆேராக்கய மரி என்றும்,

புறட்டிக் ெகாண்டார்கள். இப்படி ஒவ்ெவாரு ேவதக்காரர்கள் காலத்தலும்

மாறுபட்ட அம்மன் சரித்த ரம். இக்காலத்தல் ெபௗத்தர்களுக்குரியெதன்று

துணிந்து சுதந்த ரம் ெகாண்டுள்ள சுயமரியாைத சேகாதரர்களுக்கு உள்ள

ஊக்கமும் உண்ைம சாதனமும், ஓங்க தாழ்த்தப்பட்ட சேகாதரர் கள் உதவ

புரிவார்களாயன் நம்ைமக் ெகடுத்து வரும் பார்ப் பனர்கைள அடிேயாேட

துைலத்து ேதச ெதய்வத்ைதயும் ேதச சேகாதர ஒற்றுைமையயும் அன்ேற

ெபற்றுநீடூழி வாழலாம்.

அம்மன் துறவறத்தல் நன்று தர்மம் ேபாத த்தபடியால், அம்மன்

குருவாக வளங்கய ேபரற மகுத்துவத்ைதயும் ெதய்வீக வாக்ய

சீலங்கைளயும் நாம் ெகாண்டாடி துத க்க ேவண்டிய கடைமயருக்க

இைத மறந்து த ரிச ீலத்ைத த ரிசூலெமன்றும் அதற்கு காலிநூல்

ேபாடுதல் அம்மனுக்ெகன்று கரகம் ைவத்தல், அம்மன் வந்தாெளன்று

ஆடு ேகாழியன் ரத்தங் குடித்தல், வீடு வீடாக அம்மன் ெபயரில் லஞ்சம்

வாங்குதல், அம்மனுக் கடிைமெயன்று சறுமிகைள வீட்டில் ைவத்து

அவர்களால் பைழத்தல், அம்மன் குற ச்ெசால்லுவாள் என்று மனிதர்கைள

ஏமாற்றல், சூலம் அம்மன், மைலேயற அம்மன், துவாபர அம்மன்,

மாரியம்மன், காலியாட்டம்மன், காணக்கால் அம்மன், சவாரி அம்மன்,

முதலிய இல்லாத ெபாய்ப்ெபயர்கைளச் சூட்டி அதனால் ஜீவ ப்பதும்,

அம்மனுக்கு இல்லறத்தல் நடந்த ெபாட்டு கட்டும் க ரிையயும், அவசர

ந மித்தமாக தாய் மாமனால் ெபாட்டுக் கட்டும் நயமன தர்மகாரியத்தன்

கருத்தரியாமல், தன் குமாரத்த ேபான்ற தைமக்ைக குமாரத்த கைளேய
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வவாகம் ெசய்து முைற பறழ்ந்து வருவதும் அம்மைன அவமத ப்பதாகும்.

நம் பாரதமா தாைவ ெமய்யாக வழிபடுபவர் நாமாயன், அம்மன்

துறவரத்தல் நன்று ேபாத த்தஉண்ைமையயும்அம்மன்ைகக்ெகாண்டிருந்த

புத்ததர்மத்ைதயும் நாம் ைகப்பற்றுவேத அம்மைன துத ப்பதாகும்.

சேகாதர சேகாதரிகள். இனிேயனும் நம் க ராமேதவைய சுத்த சீலத்தல்

தயானிக்க, சுயமரியாைதைய அபவ ர்த்த ெசய்யும் சுேதச ெதய்வ தூதர்கள்

ேவண்டுகன்ேறாம்.

வாழி வருத்தம்

வாழி ேவம்படியம்ைமயறச ச் ெசல்வ

வாழி யம்பைகவல்லைபவாழிேய

வாழிேயவளர் சங்க சாக்ைக ேதவ

வாழிேய தர்மம் நீடூழி வாழிேய.

சம்பூர்ணம்

சுேதச ெதய்வதூதர்கள் சங்க,ஶ்ரீச த்தார்த்தா புத்தகசாைல.

அேயாத்த தாஸப் பண்டிதர் (1845 - 1914)

அண்ணல் அம்ேபத்கர், ெபௗத்தத்தன் முக்கயத்துவத்ைத உணர்வதற்கு

காரணியாக இருந்தவரான அேயாத்த தாஸப் பண்டிதர் ேகாைவ

மாவட்டத்தல் 1845ஆம்ஆண்டுேமமாதம்இருபதாம் ேதத ப றந்தார். அவரது

இயற்ெபயர் காத்தவராயன். ச த்த மருத்துவத்தல் ேதர்ச்ச ெபற்ற பன்னர்

தனதுகுருவானஅேயாத்த தாஸ்கவ ராஜபண்டிதரின்ெபயைரேயதனக்கும்

சூட்டிக்ெகாண்டார்.

தமிழில் மிகுந்த புலைம ெகாண்டிருந்த பண்டிதர், பாலி, சமஸ்கருதம்,

ஆங்கலம்முதலானெமாழிகளிலும் ேதர்ச்ச ெபற்றுவளங்கனார்.

1870 வாக்கல் நீலக ரிய ல் அத்ைவதாந்த சைபைய நறுவனார். 1891-ல்

த ராவ ட மகாஜன சைப அேயாத்த தாஸப் பண்டிதரால்தான் நறுவப்பட்டது.

ச ந்தைனயாளர்கள் மத க்கும் ேமைதைமேயாடு வளங்கய பண்டிதர்,

ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் பால் ேபரன்பு ெகாண்டவராயருந்தார். அம்மக்களின்
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குழந்ைதகளுக்கு கல்வ புகட்டப் பாடுபட்டார். ெசன்ைனயல் அந்தக்

குழந்ைதகளுக்காகஇலவச பள்ளிக்கூடங்கைளதுவக்கஉதவனார்.

1907 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 19-ந் ேதத ‘’ஒரு ைபசா தமிழன்” என்ற

வாரப் பத்த ரிைகைய அவர் துவக்கனார். அேயாத்த தாஸப் பண்டிதரால்

உருவாக்கப்பட்ட சாக்கய ெபௗத்தர்கள் சங்கம் தமிழ் சமுதாயத்தன் சமூக

அரச யல் ேபாக்ைகேயமாற்றயைமத்தது.

தமிழ் இலக்கயங்கைளப் பற்றயும், ச த்த மருத்துவம் குறத்தும்

அயராது எழுதவந்த பண்டிதர் அரிய தமிழ் நூல்கைள பத ப்ப த்தும்;

தமிழ் இலக்கயங்களுக்கு குற ப்பாக வள்ளுவர், ஔைவயார் ஆக ேயார்

பைடப்புகளுக்கு ெபௗத்த மார்க்கத்தன் ேகாணத்தலிருந்து புதய

வளக்கங்கைளஎழுதயும்ஒருமறுமலர்ச்சையஉண்டாக்கனார்.

தமிழில் அதுவைரயலும் புறக்கணிக்கப்பட்டிருந்த பைடப்புகள் பல

அவரால் புது வளக்கமும், கவனிப்பும் ெபற்றன. இருபதுக்கும் ேமற்பட்ட

நூல்கைள இயற்றய அேயாத்த தாஸப் பண்டிதர் கல்வயாளராக, சமூக,

மத சீர்த ருத்தவாதயாக, அரச யல் ச ந்தைனயாளராக, மருத்துவராக,

பைடப்பாளியாக, பத்த ரிைக ஆச ரியராக பல தளங்களில் பங்களிப்பு

ெசய்தவர்.

தந்ைத ெபரியாருக்கும், அண்ணல் அம்ேபத்கருக்கும் ச ந்தைனயல்,

நைடமுைறயல்முன்ேனாடியாகத் த கழ்ந்தவர்இவர்.

தலித் சாக த்யஅகாடமி
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FREETAMILEBOOKS.COM

மின்புத்தகங்கைளப் படிக்கஉதவும்கருவகள்:

மின்புத்தகங்கைளப் படிப்பதற்ெகன்ேற ைகய ேலேய ைவத்துக்

ெகாள்ளக்கூடிய பல கருவகள் தற்ேபாது சந்ைதயல் வந்துவ ட்டன. Kin-

dle, Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்றல் ெபரும்பங்கு வகக்கன்றன.

இத்தைகய கருவகளின் மத ப்பு தற்ேபாது 4000 முதல் 6000 ரூபாய் வைர

குைறந்துள்ளன. எனேவ ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபாது இதைன

வாங்க வருகன்றனர்.

ஆங்கலத்தலுள்ளமின்புத்தகங்கள்:

ஆங்கலத்தல் லட்சக்கணக்கான மின்புத்தகங்கள் தற்ேபாது கைடக்கப்

ெபறுகன்றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபான்ற வடிவங்களில்

இருப்பதால், அவற்ைற ேமற்கூறய கருவகைளக் ெகாண்டு நாம்

படித்துவ டலாம்.

தமிழிலுள்ளமின்புத்தகங்கள்:

தமிழில் சமீபத்த ய புத்தகங்கெளல்லாம் நமக்கு மின்புத்தகங்களாக

கைடக்கப்ெபறுவதல்ைல. ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில்

மின்புத்தகங்கைள ெவளியடுவதற்கான ஒர் உன்னத ேசைவயல்

ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு இதுவைர வழங்கயுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்

அைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன. ஆனால் இைவ மிகவும் பைழய

புத்தகங்கள்.

சமீபத்த ய புத்தகங்கள்ஏதும்இங்குகைடக்கப்ெபறுவதல்ைல.

சமீபத்த ய புத்தகங்கைளதமிழில் ெபறுவதுஎப்படி?

அேமசான் கண்டில் கருவயல் தமிழ் ஆதரவு தந்த ப றகு, தமிழ்

மின்னூல்கள் அங்ேக வற்பைனக்குக் கைடக்கன்றன. ஆனால் அவற்ைற

நாம் பதவறக்கஇயலாது. ேவறுயாருக்கும் பக ரஇயலாது.
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சமீபகாலமாக பல்ேவறு எழுத்தாளர்களும், பதவர்களும், சமீபத்த ய

ந கழ்வுகைளப் பற்றய வவரங்கைளத் தமிழில் எழுதத் ெதாடங்கயுள்ளனர்.

அைவ இலக்கயம், வைளயாட்டு, கலாச்சாரம், உணவு, சனிமா, அரச யல்,

புைகப்படக்கைல,வணிகம்மற்றும்தகவல்ெதாழில்நுட்பம்ேபான்றபல்ேவறு

தைலப்புகளின்கீழ்அைமகன்றன.

நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்து தமிழ் மின்புத்தகங்கைள

உருவாக்கஉள்ேளாம்.

அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள் Creative Commons எனும்

உரிமத்தன் கீழ் ெவளிய டப்படும். இவ்வாறு ெவளியடுவதன் மூலம் அந்தப்

புத்தகத்ைத எழுதய மூல ஆச ரியருக்கான உரிைமகள் சட்டரீத யாகப்

பாதுகாக்கப்படுகன்றன. அேத ேநரத்தல் அந்த மின்புத்தகங்கைள யார்

ேவண்டுமானாலும், யாருக்கு ேவண்டுமானாலும், இலவசமாகவழங்கலாம்.

எனேவ தமிழ் படிக்கும் வாசகர்கள் ஆய ரக்கணக்கல் சமீபத்த ய தமிழ்

மின்புத்தகங்கைளஇலவசமாகேவெபற்றுக்ெகாள்ளமுடியும்.

தமிழிலிருக்கும் எந்த வைலப்பதவலிருந்து ேவண்டுமானாலும்

பதவுகைளஎடுக்கலாமா?

கூடாது.

ஒவ்ெவாரு வைலப்பதவும் அதற்ெகன்ேற ஒருசல அனுமதகைளப்

ெபற்றருக்கும். ஒரு வைலப்பதவன் ஆச ரியர் அவரது பத ப்புகைள “யார்

ேவண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம்” என்று குற ப்ப ட்டிருந்தால் மட்டுேம

அதைனநாம் பயன்படுத்தமுடியும்.

அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்தன் கீழ் வரும் பத ப்புகைள

மட்டுேம நாம் பயன்படுத்தமுடியும்.

அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும் உரிமத்தன் கீழ் இருக்கும்

பத ப்புகைளநம்மால் பயன்படுத்தமுடியாது.

ேவண்டுமானால் “All Rights Reserved” என்று வளங்கும்

வைலப்பதவுகைளக் ெகாண்டிருக்கும் ஆச ரியருக்கு அவரது பத ப்புகைள
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“Creative Commons” உரிமத்தன் கீழ் ெவளிய டக்ேகாரி நாம் நமது

ேவண்டுேகாைளத்ெதரிவ க்கலாம். ேமலும்அவரதுபைடப்புகள்அைனத்தும்

அவருைடய ெபயரின் கீேழ தான் ெவளிய டப்படும் எனும் உறுதையயும் நாம்

அளிக்க ேவண்டும்.

ெபாதுவாக புதுப்புது பதவுகைள உருவாக்குேவாருக்கு அவர்களது

பதவுகள் நைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய ேவண்டும் என்ற

எண்ணம் இருக்கும். நாம் அவர்களது பைடப்புகைள எடுத்து இலவச

மின்புத்தகங்களாகவழங்குவதற்கு நமக்கு

அவர்கள் அனுமதயளித்தால், உண்ைமயாகேவ அவர்களது பைடப்புகள்

ெபரும்பான்ைமயான மக்கைளச் ெசன்றைடயும். வாசகர்களுக்கும் நைறய

புத்தகங்கள்படிப்பதற்குக் கைடக்கும்

வாசகர்கள் ஆச ரியர்களின் வைலப்பதவு முகவரிகளில் கூட

அவர்களுைடய பைடப்புகைள ேதடிக் கண்டுபடித்து படிக்கலாம்.

ஆனால் நாங்கள் வாசகர்களின் ச ரமத்ைதக் குைறக்கும் வண்ணம்

ஆச ரியர்களின் ச தறய வைலப்பதவுகைள ஒன்றாக இைணத்து ஒரு

முழு மின்புத்தகங்களாக உருவாக்கும் ேவைலையச் ெசய்க ேறாம். ேமலும்

அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட புத்தகங்கைள “மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க

உதவும் கருவகள்”-க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவைமக்கும் ேவைலையயும்

ெசய்க ேறாம்.

FREETAMILEBOOKS.COM

இந்த வைலத்தளத்தல்தான் பன்வரும் வடிவைமப்பல் மின்புத்தகங்கள்

காணப்படும்.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இந்த வைலதளத்தலிருந்து யார் ேவண்டுமானாலும் மின்புத்தகங்கைள

இலவசமாகப் பதவறக்கம்(download) ெசய்துெகாள்ளலாம்.

அவ்வாறு பதவறக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட புத்தகங்கைள யாருக்கு

ேவண்டுமானாலும்இலவசமாகவழங்கலாம்.
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இதல்நீங்கள் பங்களிக்கவரும்புக றீர்களா?

நீங்கள் ெசய்யேவண்டியெதல்லாம் தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கும்

வைலப்பதவுகளிலிருந்துபதவுகைள

எடுத்து, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற wordprocessor-ல் ேபாட்டு ஓர்

எளிய மின்புத்தகமாக மாற்ற எங்களுக்குஅனுப்பவும்.

அவ்வளவுதான்!

ேமலும் சல பங்களிப்புகள் பன்வருமாறு:

1. ஒருசல பதவர்கள்/எழுத்தாளர்களுக்கு அவர்களது பைடப்புகைள

“Creative Commons” உரிமத்தன்கீழ் ெவளிய டக்ேகாரி மின்னஞ்சல்

அனுப்புதல்

2. தன்னார்வலர்களால் அனுப்பப்பட்ட மின்புத்தகங்களின்

உரிைமகைளயும்தரத்ைதயும் பரிேசாத த்தல்

3. ேசாதைனகள் முடிந்து அனுமத வழங்கப்பட்ட தரமான

மின்புத்தகங்கைளநமதுவைலதளத்தல் பத ேவற்றம்ெசய்தல்

வருப்பமுள்ளவர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும் முகவரிக்கு

மின்னஞ்சல்அனுப்பவும்.

இந்தத் த ட்டத்தன்மூலம்பணம்சம்பாத ப்பவர்கள்யார்?

யாருமில்ைல.

இந்த வைலத்தளம் முழுக்க முழுக்க தன்னார்வலர்களால்

ெசயல்படுகன்ற ஒரு வைலத்தளம் ஆகும். இதன் ஒேர ேநாக்கம்

என்னெவனில் தமிழில் நைறய மின்புத்தகங்கைள உருவாக்குவதும்,

அவற்ைறஇலவசமாக பயனர்களுக்குவழங்குவதுேமஆகும்.

ேமலும் இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள், ebook reader

ஏற்றுக்ெகாள்ளும்வடிவைமப்பல்அைமயும்.

இத்த ட்டத்தால் பத ப்புகைள எழுதக்ெகாடுக்கும் ஆச ரியர்/பதவருக்கு

என்னலாபம்?
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ஆச ரியர்/பதவர்கள் இத்த ட்டத்தன் மூலம் எந்தவதமான ெதாைகயும்

ெபறப்ேபாவதல்ைல. ஏெனனில், அவர்கள் புத தாக இதற்ெகன்று எந்தஒரு

பதைவயும் எழுத த்தரப்ேபாவதல்ைல.

ஏற்கனேவஅவர்கள்எழுத ெவளிய ட்டிருக்கும்பதவுகைளஎடுத்துத்தான்

நாம் மின்புத்தகமாக ெவளிய டப்ேபாக ேறாம்.

அதாவது அவரவர்களின் வைலதளத்தல் இந்தப் பதவுகள் அைனத்தும்

இலவசமாகேவ கைடக்கப்ெபற்றாலும், அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத்

ெதாகுத்து ebook reader ேபான்ற கருவகளில் படிக்கும் வதத்தல் மாற்ற த்

தரும் ேவைலையஇந்தத் த ட்டம் ெசய்க றது.

தற்ேபாது மக்கள் ெபரிய அளவல் tablets மற்றும் ebook readers ேபான்ற

கருவகைள நாடிச் ெசல்வதால் அவர்கைள ெநருங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல

வாய்ப்பாகஅைமயும்.

நகல் எடுப்பைத அனுமதக்கும் வைலதளங்கள் ஏேதனும் தமிழில்

உள்ளதா?

உள்ளது.

பன்வரும் தமிழில் உள்ள வைலதளங்கள் நகல் எடுப்பதைன

அனுமதக்கன்றன.

1. http://www.vinavu.com

2. http://www.badriseshadri.in

3. http://maattru.com

4. http://kaniyam.com

5. http://blog.ravidreams.net

எவ்வாறுஒர்எழுத்தாளரிடம்CREATIVECOMMONSஉரிமத்தன்கீழ்அவரது

பைடப்புகைளெவளியடுமாறுகூறுவது?

இதற்குபன்வருமாறுஒருமின்னஞ்சைலஅனுப்ப ேவண்டும்.
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<துவக்கம்>

உங்களதுவைலத்தளம்அருைம [வைலதளத்தன்ெபயர்].

தற்ேபாது படிப்பதற்கு உபேயாகப்படும் கருவகளாக Mobiles மற்றும்

பல்ேவறுைகயருப்புக் கருவகளின் எண்ணிக்ைகஅத கரித்துவந்துள்ளது.

இந்நைலயல் நாங்கள் h t tp : / / w ww . F r e e T am i l E b o o k s . c om எனும்

வைலதளத்தல், பல்ேவறு தமிழ் மின்புத்தகங்கைளெவவ்ேவறுதுைறகளின்

கீழ் ேசகரிப்பதற்கானஒருபுதயத ட்டத்தல் ஈடுபட்டுள்ேளாம்.

இங்கு ேசகரிக்கப்படும் மின்புத்தகங்கள் பல்ேவறு கணிணிக்

கருவகளான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,

iOS ேபான்றவற்றல் படிக்கும் வண்ணம் அைமயும். அதாவது இத்தைகய

கருவகள் support ெசய்யும் odt, pdf, ebub, azw ேபான்ற வடிவைமப்பல்

புத்தகங்கள்அைமயும்.

இதற்காக நாங்கள் உங்களது வைலதளத்தலிருந்து பதவுகைள ெபற

வரும்புக ேறாம். இதன் மூலம் உங்களது பதவுகள் உலகளவல் இருக்கும்

வாசகர்களின்கருவகைளேநரடியாகச் ெசன்றைடயும்.

எனேவஉங்களதுவைலதளத்தலிருந்துபதவுகைள ப ரத ெயடுப்பதற்கும்

அவற்ைற மின்புத்தகங்களாக மாற்றுவதற்கும் உங்களது அனுமதைய

ேவண்டுக ேறாம்.

இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில் கண்டிப்பாக ஆச ரியராக

உங்களின் ெபயரும் மற்றும் உங்களது வைலதள முகவரியும் இடம்ெபறும்.

ேமலும் இைவ “Creative Commons” உரிமத்தன் கீழ் மட்டும்தான்

ெவளிய டப்படும் எனும்உறுதையயும்அளிக்க ேறாம்.

http://creativecommons.org/licenses/

நீங்கள் எங்கைளபன்வரும்முகவரிகளில் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.

e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM

FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
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G plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்ற .

</முடிவு>

ேமற்கூறயவாறு ஒரு மின்னஞ்சைல உங்களுக்குத் ெதரிந்த அைனத்து

எழுத்தாளர்களுக்கும்அனுப்ப அவர்களிடமிருந்துஅனுமதையப்ெபறுங்கள்.

முடிந்தால் அவர்கைளயும் “Creative Commons License”-ஐ அவர்களுைடய

வைலதளத்தல் பயன்படுத்தச் ெசால்லுங்கள்.

கைடச யாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமத அளித்து அனுப்பயருக்கும்

மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எனும் முகவரிக்கு

அனுப்ப ைவயுங்கள்.

ஓர் எழுத்தாளர் உங்களது உங்களது ேவண்டுேகாைள மறுக்கும்

பட்சத்தல் என்னெசய்வது?

அவர்கைளயும் அவர்களது பைடப்புகைளயும் அப்படிேய வ ட்டுவ ட

ேவண்டும்.

ஒருசலருக்கு அவர்களுைடய ெசாந்த முயற்சயல் மின்புத்தகம்

தயாரிக்கும் எண்ணம்கூட இருக்கும். ஆகேவ அவர்கைள நாம் மீண்டும்

மீண்டும்ெதாந்தரவுெசய்யக்கூடாது.

அவர்கைள அப்படிேய வ ட்டுவ ட்டு அடுத்தடுத்த எழுத்தாளர்கைள

ேநாக்க நமதுமுயற்சையத்ெதாடர ேவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள்எவ்வாறுஅைமய ேவண்டும்?

ஒவ்ெவாருவரது வைலத்தளத்தலும் குைறந்தபட்சம் நூற்றுக்கணக்கல்

பதவுகள் காணப்படும். அைவ வைகப்படுத்தப்பட்ேடா அல்லது

வைகப்படுத்தப் படாமேலாஇருக்கும்.
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நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் த ரட்டி ஒரு

ெபாதுவான தைலப்பன்கீழ் வைகப்படுத்த மின்புத்தகங்களாகத்

தயாரிக்கலாம். அவ்வாறு வைகப்படுத்தப்படும் மின்புத்தகங்கைள பகுத -

I பகுத -II என்றும்கூடதனித்தனிேய ப ரித்துக்ெகாடுக்கலாம்.

தவ ர்க்க ேவண்டியைவகள்யாைவ?

இனம், பாலியல் மற்றும் வன்முைற ேபான்றவற்ைறத் தூண்டும்

வைகயானபதவுகள்தவ ர்க்கப்பட ேவண்டும்.

எங்கைளத்ெதாடர்பு ெகாள்வதுஎப்படி?

நீங்கள் பன்வரும்முகவரிகளில் எங்கைளத்ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.

• EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM

• Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

• Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

இத்த ட்டத்தல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள்யார்?

குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/

SUPPORTED BY

கணியம்அறக்கட்டைள- http://kaniyam.com/foundation
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கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்கு – Vision

தமிழ் ெமாழி மற்றும் இனக்குழுக்கள் சார்ந்த ெமய்ந கர்வளங்கள்,

கருவகள் மற்றும் அறவுத்ெதாகுத கள், அைனவருக்கும் கட்டற்ற

அணுக்கத்தல்கைடக்கும்சூழல்

பணிஇலக்கு – Mission

அறவயல் மற்றும் சமூகப் ெபாருளாதார வளர்ச்ச க்கு ஒப்ப, தமிழ்

ெமாழியன் பயன்பாடு வளர்வைத உறுத ப்படுத்துவதும், அைனத்து அறவுத்

ெதாகுத களும், வளங்களும் கட்டற்ற அணுக்கத்தல் அைனவருக்கும்

கைடக்கச்ெசய்தலும்.

தற்ேபாைதயெசயல்கள்

• கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com/

• க ரிேயட்டிவ் காமன்சுஉரிைமயல்இலவச தமிழ் மின்னூல்கள் – http://Fr

eeTamilEbooks.com

கட்டற்றெமன்ெபாருட்கள்
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• உைரஒலிமாற்ற – Text to Speech

• எழுத்துணரி – Optical Character Recognition

• வ க்கமூலத்துக்கானஎழுத்துணரி

• மின்னூல்கள்கண்டில்கருவக்குஅனுப்புதல் – Send2Kindle

• வ க்க ப்பீடியாவற்கான சறுகருவகள்

• மின்னூல்கள்உருவாக்கும் கருவ

• உைரஒலிமாற்ற –இைணயெசயலி

• சங்கஇலக்கயம் –ஆன்டிராய்டுெசயலி

• FreeTamilEbooks –ஆன்டிராய்டுெசயலி

• FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ்ெசயலி

• WikisourceEbooksReportஇந்திய ெமாழிகளுக்ககான வக்கமூலம்

மின்னூல்கள்பதவறக்கப் பட்டியல்

• FreeTamilEbooks.com – Download counter மின்னூல்கள் பதவறக்கப்

பட்டியல்

அடுத்த த ட்டங்கள்/ெமன்ெபாருட்கள்

• வக்க மூலத்தல் உள்ள மின்னூல்கைள பகுத ேநர/முழு ேநரப்

பணியாளர்கள்மூலம்வைரந்துபைழதருத்துதல்

• முழு ேநர ந ரலைர பணியமர்த்த பல்ேவறு கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்

உருவாக்குதல்

• தமிழ் NLP க்கானபயற்ச ப் பட்டைறகள்நடத்துதல்

• கணியம்வாசகர்வட்டம்உருவாக்குதல்
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• கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள், க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமயல்

வளங்கைளஉருவாக்குபவர்கைளக்கண்டற ந்துஊக்குவத்தல்

• கணியம் இதழில் அத க பங்களிப்பாளர்கைள உருவாக்குதல், பய ற்ச

அளித்தல்

• மின்னூலாக்கத்துக்குஒருஇைணயதளெசயலி

• எழுத்துணரிக்குஒருஇைணயதளெசயலி

• தமிழ் ஒலிேயாைடகள்உருவாக்க ெவளியடுதல்

• ht tp : / /OpenS t r ee tMap . o r g ல் உள்ள இடம், ெதரு, ஊர் ெபயர்கைள

தமிழாக்கம் ெசய்தல்

• தமிழ்நாடுமுழுவைதயும் http://OpenStreetMap.org ல்வைரதல்

• குழந்ைதக் கைதகைளஒலிவடிவல்வழங்குதல்

• http://Ta.wiktionary.org ஐஒழுங்குபடுத்த API க்கு ேதாதாக மாற்றுதல்

• http://Ta.wiktionary.org க்காகஒலிப்பதவுெசய்யும்ெசயலிஉருவாக்குதல்

• தமிழ் எழுத்துப் பைழத்தருத்த உருவாக்குதல்

• தமிழ் ேவர்ச்ெசால் காணும்கருவ உருவாக்குதல்

• எல்லா http://FreeTamilEbooks.com மின்னூல்கைளயும் Google Play Books,

GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்

• தமிழ் தட்டச்சு கற்கஇைணயெசயலிஉருவாக்குதல்

• தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இைணய ெசயலி உருவாக்குதல் (

aamozish.com/Course_preface ேபால)

ேமற்கண்ட த ட்டங்கள், ெமன்ெபாருட்கைள உருவாக்க ெசயல்படுத்த

உங்கள்அைனவரின்ஆதரவும்ேதைவ. உங்களால்எவ்வாேறனும்பங்களிக்க

இயலும் எனில் உங்கள் வவரங்கைள kaniyamfoundat ion@gmail .com க்கு

மின்னஞ்சல்அனுப்புங்கள்.
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ெவளிப்பைடத்தன்ைம

கணியம் அறக்கட்டைளயன் ெசயல்கள், த ட்டங்கள்,

ெமன்ெபாருட்கள் யாவும் அைனவருக்கும் ெபாதுவானதாகவும்,

100% ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும் இருக்கும்.இந்த இைணப்பல்

ெசயல்கைளயும், இந்த இைணப்பல் மாத அற க்ைக, வரவு ெசலவு

வவரங்களுடனும்காணலாம்.

கணியம் அறக்கட்டைளயல் உருவாக்கப்படும் ெமன்ெபாருட்கள் யாவும்

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்களாக மூல ந ரலுடன், GNU GPL, Apache, BSD, MIT,

Mozillaஆகயஉரிைமகளில்ஒன்றாகெவளிய டப்படும். உருவாக்கப்படும்ப ற

வளங்கள், புைகப்படங்கள், ஒலிக்ேகாப்புகள், காெணாளிகள், மின்னூல்கள்,

கட்டுைரகள் யாவும் யாவரும் பகரும், பயன்படுத்தும் வைகயல் க ரிேயட்டிவ்

காமன்சுஉரிைமயல்இருக்கும்.
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நன்ெகாைட

உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமிழுக்கான கட்டற்ற வளங்கைள உருவாக்கும்

ெசயல்கைளசறந்தவைகயல்வைரந்துெசய்யஊக்குவக்கும்.

பன்வரும்வங்கக்கணக்கல்உங்கள்நன்ெகாைடகைளஅனுப்ப ,உடேன

வவரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்குமின்னஞ்சல்அனுப்புங்கள்.

Kaniyam Foundation

Account Number : 606 1010 100 502 79

Union Bank Of India

West Tambaram, Chennai

IFSC – UBIN0560618

Account Type : Current Account

UPI ெசயலிகளுக்கானQR Code
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குற ப்பு: ச ல UPI ெசயலிகளில் இந்த QR Code ேவைல ெசய்யாமல்

ேபாகலாம். அச்சமயம் ேமேல உள்ள வங்கக் கணக்கு எண், IFSC code ஐ

பயன்படுத்தவும்.

Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case kindly use Account number

and IFSC code for internet banking.
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